
• 

il 
il 

) 

3 

CUMARlESI 
26 llART 1952 

7 aei 1ene, No. 2200 

HUSRASI 5 KURUŞTUR 

ihtisas 
Mahkemeleri 

Bir mahkemenin en ylikaek 
vazifesi adaletin tevzüdir. Bu 
mühim vazifenin ifaaında g&
terilen itinayı daima yerinde 
addetmek lazımdır. Ancak ada 
letin tevzii için g&terilen fazla 
hassuiyetin hazan mahkemele 
ri hedeflerinden ayırdığı ve bü 
tün bir adliye sistemini tahac
cür ettirdiği de vakidir. 

lngilterenin adliye tarihin
de bımun tayanı dikkat bir mi
sali vardır: Bir aralık İngiltere
nin adliyesi etkil içinde öyle 
boğulmuıtu ki, kendisinden 
beklenen vazifeyi yapamayacak 
vaziyete gelmişti. Bu ıerait ~1-
bnda tahaccür etmit adliye aıı
teminden ayn bir Equity siste
mi inkitaf etti. Uzun zaı;ııan l~
gilterenin adliye sistemınde hı
ri, §ekillerle kıskıvrak bağlı olan 
Common Law diğeri de "adil 
ve hakkaniyet" esasına istinat 
eden E.quity olmak üzere bir i
kilik vardı. 

Etkile boğulmut ve binaen· 
aleyh kendisinden beklenen va
zifeyi yapamamağa baılamıı 
ıiıtemlere miıal olmak üzere 
lngilterede cereyan eden eski 
bir davayı buraya nakledelim: 

Bir tarihte lngilterede katil 
maddesinden muhakeme edil
mekte olan bir maznun hakkın 
da müddeiumumi ittibamname 
sinde ezcümle demi§ ki: 

"Maznun, maktulün kafuma 
bir balta indirdi. Ve kafasını 
ikiye ayırdı. O tekilde ki kafur 
nın sağ tarafı sağ omuzunun ü

ompans 
Kontenjan usulünde 

tadilat yapılacak 
Bizde de kompansasyon usulünün 

tatbikine doğru yol açılıyor 
Ziraat mÜalefArl ve takas ko

miıyonu reiıi Atıf Bey dün oabah
ki Ankara trenile tehrimize gelmiş 
tir. Atıf Bey ihracat ofisi müdürü 
Cemal Beyle birliket taka• itleri 
hakkında tetkikatta bulunmak ü
zere Avrupada bir seyahat yapa
caklardır. Avrupada kontenjan u 
ıulünden aonra bazı memleket
lerde tatbikine başlanan kompa.n· 
aasyon uıulü hakkında tetkikat 
yapılacaktır. Bir çok memleket
lerde döviz itini daha iyi tanzim 
etmek itibarile e§ya mübadeleain 
den mütevellit tediyatta takaa mu
kaveleleri akdini tercih ebnekte
dirler. 

Y•prlacalr tetkikat ve temaslar 
iyi netice verdiği ve hükumetçe 
bu uaul kabul edildiği takdirde 
idhalatımızla ihracatımız memle
ketlere göre tanzim edilerek mü
tevazin bir tekil alacaktır. Çok 
mal idhal ettiği halde bizden pek 
az efya alan memleketlerin bu 
hareketinin önüne geçilmiş olacak 
tır. Yeni tekilde memleketten 
kambiyo çıkmaama mahal kalma 
yacak ve alacak, borç heıaplan 
Devlet bankaaında açılacak heaa 
hı carilerle idare edilebilecektir. 
Atıf ve Cemal Beylerin bu seya
hati Ankarada bir müddetten be-

Atıl ve Cemal Beyler 

ri tetkikatta bulunan takae ko
miayonunun tetkikatının ikinci 
kısmını tetkil ebnektedir. Bu su
retle kompanaaayon tarzının muh 
telif memleketlerdeki idare ve ce 
reyan tarzlan anlaıılacalrtır. Atıf 
ve Cemal Beylerin lıalya, Franaa, 
Belçika, İngiltere ve Almanyayı 
ziyaretleri mukarrerdir. Verilen 
malı1mata nazaran heyet bu seya 
halinde bir kıaım ihraç efyamız 
bilhaaa tütünlerin aatııı ınaelesi 
le de alakadar olacaktır. 

zerine, sol tarafıdaıof omuzu·ı--===================================-======= ......... ==== 

Kış geri geldi ! nun üstüne düıtü." 
Maznunun vekili, ittihaımıa

mede maktulün öldüğü tasrih e
dılmediğinden maznunun beraa 
tini talep etmiı ve mahkeme de 
ittihamname tam ıekle uymak 
İçin maktulün öldüğü tasrih e
dılmek lazım geldığine ve ka
fasının ikiye ayrılarak sağ tara 
fının sağ omuzu üzerine, sol ta 
rafının da sol omuzu üzerine 
düştüğü hakkındaki ittihamı ki 
fi görmeyerek beraat karan ver 
miı ! 

Gariptir ki bu safsata adale
tin tevziinde bati olmasın diye 
Yapılmııtı. Şekillere boğulm';1f 
hakimlerin ve n.ahkemelerın 
:zihniyeti budur. 

Bi:z yeni kurduğumuz canlı 
adliye sistemimizın böyle bir va 
:r.iyette olduğunu hiç bir zaman 
iddia etmiyoruz. Hakimlerimi
ze kartı olan it imadımız da hu
dutsuzdur. Fakat kısmen iıle
rin çokluğundan, kısmen halkı 
mızın ve alelhusus avukatların 
lü:zumu kadar mahkemelere za
~İr olmamasından, kısmen de 
ı:r.alesi hakimlerin elinde olan 
Ve olmayan esbaptan dolayı ha
~ davaların seri intaç edilmedi 
gı de bir hakikattir. Son teşkil 
edilen ihtisas mahkemeleri bu 
Boktalardaki noksanı tamamile 
telafi etmektedir. 

ihtisas mahkemelerinin tesi
sinden meımeket namına bekle 
nilen fayda en kısa bir zaman 
içinde hasıl olmağa batladı. Bu 
&ün münakaşa kabul etmeyen 
bir hakikattır ki kaçakçılık a
zaldı. Ve yine münakaıa kabul 
etmeyen bır hakikattir ki ihti
sas mahkemeleri, ıeri hükümle
rini verirken adaletten aıla ay. 
olmamışlardır. Müdafaa h~kkı
nın kudsıyeti asla iblil edılme
miştir. ~ahit celbi, müdafaa 
hakkı mukaddes haklardır. Fa· 
kat ne zaman ki bu haklar ada
letin tecellisi maksadile değil 
de bilikiı adaletin tevziine mi
ni olmak maksadile ileri sürü
lür, derhal kudıiyetlerini kay
bederler 

Karadeniz ve Akdenizde müthiş 
bir karayel fırtınası var 

Dün !stanıbulun sokakları vıcık 
vıcık idi. 

aaat 1,5 ta baılayan kar lapa lapa 
yağıyordu. iyi bir bahar havasın
dan aonra, hatti. bir çok evlerde 
aobalar halkmıaken seri selen bu 
vakitaiz kıtın uyandırdığı hoşnut 
ıuzJuk umumidir. Kar, kraa fasıla 
!arla dün aktaına kadar yağdı. 
Hava iılerinde her ,eyi tabii telak 
l:i eden Kandilli rasathanesi mü
,fürü Fatin Bey bu vakitsiz kan 
da tabii görüyor ve diyorki: 

- Bu mevaimde fstanbulda 
kar yağmasında hiç bir fevkalade 
tik yoktur. Balkanlarda aoğuklar 
arttığı için lıtanbulda da kar yağ 
maktadır. lstanbulda bu zaman
larda kar yağdığı çok görülmüı
tür. Hatta Nisanda bile kar yağ
mı§tır. Bundan 40 - SO sene ka
dar evvel kiraz zamanında kar 
yağdığını söylerler." 

. Denizlerde fırtına var .. 
Karadeniz ve Akdenizde müt

hit bir karayel fırtına11 hüküm 
aürmektedir. Gelen malı1mata na 
:zaran birçok vapurlar limanlara 

Kıt geri geldi... Bu sene her iltic:a etmek mecburiyetinde kal
nedenıe leş bir türlü gitmek iste- mıtlardır. Bazı kazalar olmasm
mİyor. Birkaç günden beri Balkan dan endi§e edilmektedir. 
!ardan ve Trakyadan gelen tel- :f ,,. ,,. 

graflar tiddeli kar yağdığını, soğu Seyrisefainin İskenderiye se 
ğun arttığını bildiriyordu. Bu ha-
berler gelirken Y etilköy rasat ferini yapmakta olan Ankara 
merkezinin de müjdesi gecikmedi. vapuru dün akşam fırtınadan 
Evvelki akıam Rasat r-crkezi la- limanımıza gelememittir. Va
tanbula da kar yağması ihtimali- k d el . b. d. . d F'lh k.k d'' purun, gece yarısına a ar g 
nı ıl ırıyor u. ı a ı a un ed'"" t kd" d b bah ·· 
sabah uyanan latanbullular orta- m ıg~ ~ ır e. U aa • • ~ 
hğı bembeyaz aördüler. Gece ı duna ıntızar edılmekte ıdı. 

Bir vesika daha ! 
Celal ettin Arif, Gazinin nutkuna 

cevap diye şaheser 
bir hezeyanname de yazmış 

Celaleddin Arif Adliye vekili 
buluiduttnvte 

Bir zamanlar kıaır kafa11 ve 
koca göbeği ile halife olmağı ku
ran Celaleddin Arif hakkmdaki Adil hakimin esaslı bir vazi

fea; de cürmü me9hut halinde vesikalar intiıar ettikçe, inaanın 
Yakalanan maznunun, mu- hayretten hayrete düşmemeai ve 
k.ddeı haklar arkasına sığına- bu kadar eblehane fikirlerin bir 
rak adaletin tevziine mini ol- kafada na11l yer bulabildiğine 
mağa çalı9masma mııhal bırak- ,.,mamaaı kabil olmuyor • 

lllıa.nıaktır. Tekrar ederiz: lhti- .... .....--········-·-···-·-.. ··-·-·-.. ·-
laı mahkemeleri en kısa bir za
lnan içinde kendilerinden mille 
ti_n ve meclisin beklediği vazife 
Yı Y•pmıtlardır. Giriıtiğimiz ik 
:•sadi mücadelede muvaffak o. 
ıc.&c:akıak behemehal kaçakçılı
ga mini olmak lizımdır. lbti
•aa mahkemelerinin bu müc:ade 

lede rolleri vardır. Ayni zaman 
da §UDU söyleyelim ki bu ka
dar kısa bir zamanda bizi esas 
hedefe yaklattıran bu adalet 
tevzii gözümüzün önünde yeni 
bir ufuk ta açmıştır. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

bulunduğu zamanlar, her teYe 
rağmen o buhranlı zamanlarda 
kendiaine gösterilen emniyet ve 
itimattan cesaret ı;ılarak Erzuru 
n;>a gitmiş ve orada tahrikata ıi
n§erek Ankaradan ayn bir nevi 
hükı1met kurmak istemitti. Onun 
bu ihtiraılannı daha evvelden 
pek iyi anlayan Gazi, büyük nu
tuklannda da izah ettikleri gibi 
buna mani olmuştu. Şimdi iç yü
zü daha iyi smtan Celileddin A
rif o vakitten itibaren Gazi'ye da 
ha büyük bir düşman keailmitti. 
Sabık meclisi meb'uaan reisinin 
Gazi'nin nutkuna vermeğe yelten· 

[Devamı beşinci sahilede] 

usulü al 
Ankara'da 
Binicilik 
Müsabakaları 

Müsabakalarda fsmet 
Pş. da bu:undular .. 
ANKARA, 25 (Telefonıla) 

- Muhafız alayı süvari bölü
ğü z:ıibtleri arasındaki binici
lık müsabakalarına bugün öğle 
d~n sonra Beyaz kıtladaki ma
nıa bahç~indc devam edilmiş
tir. Müsabakaya beş zabitimiz 
iştirak etti • 

Birinciliği mülazım Eyüp B., 
Muhip ismindeki alile ikiııcili 
ği ~ene Eyüp B. diğer' bir bay
vanıle, üçüncülüğü de, mülizım 
Fuat B. kazanmıılardır. 

Eyüp Beye mükafat olarak 
bir tay hediye edilmiştir. 

Zabitlerimi:zin müsabakaları 
bittikten sonra, efradın mania 
atlayıtları aeyredilm'ıtir. 

Müsabakalarda Baıvekil lı
met Pı. ile milli müdafaa er
kin ve ümerası bulunınutlardır. 

Ankarada kar 
ANKARA, 25 (Telefonla) 

- Burada da havalar birden bi 
re soğumu9tll1". Öğleden sonra 
fasılalı surette kar yağmağa 
ha1lamı9tır. 

lmroz'da 
Bir kaza 

Bir fransız kansatlan· 
tiği karaya oturdu 

MARSILYA, 25. A. A. - Bura
daki telaiz tele.af iataqonu atide
ki telsizi almııtır: 

'' Providence" tranaatlantiği fm
roz adasının cenup sahillerinde ka
raya oturmuıtur. Şimdiki halde Ge 
libolu fenerinin 14 mil açığında de
mirli bulunan Franaız milli bahriye 
ıine menıup ''Dordope'• nakliye 
semiıi ile irtibat tesis eylemit bu
lunmaktadır ... 

Halit Şazi 
için ihtifal 

Yarın da ihtifalci 
Zıya merhum 

için ihtifal yapılacak 
oariilfünun dit tababeti fllbeoini 

ilk defa tesis eden merhum Halit Şa
zi Beyin vefatınm bugÜn yıl dö
nümüdür. Bu münasebetle, bua-ün, 
her aene olduğu sib.i, merhumun 
E yüpteki kabrinde mealektaflan ta
rafından bir ihtifal yapılacaktır. Bu 

ihtifale ittirak edecek - köprü
den 9,25 te haraket eden Haliç va
purile Eyübe siclerek merhumun 
kabrine çelenkler k..,acaldar ve mı
tuldar söyleyerek habruını yadde

decelderdir. 

ihtifalci Zizya merhum 
için ihtifal 

Mimar Sinan, Fatih, SokuUu, Bar
barolu bize tanılan ve onlar için 
millJ ihtifaller tertİp eden merhum 
ihtifalci Ziya Beyin vefatının ikinci 
senesi münuebetile yarınki pazar 
günü öğle nam•-• müteakip Fatih 
camiterifinde Hafı:ıı Sadettin ve Ha
fı:& Burhan Beyler tarafından mev
hidunebevi kıraat olunacak, ve 
mevliıdu müteakip Hafız Sadettin 
Bey tarafmdanda Türkçe Kuranı
kerim tilivet olunacaktır. Merhumu 
•evenler bu dini ihtifale davet edil
mektedir. 

Çin • Japon müzakeresi 
ŞANGHA Y, 25. A. A. - Çinli

ler ile Japonlar Ulltmda bir mütare 
ke ·akdi hakkmdaki müzak ... a haıı
lamıftır. 

Milano 
Sergisi 

Türkiye ilk defa olmak 
üzere iştirak edecek 
ROMA, 25. A. A.- Türkiye lh

ı:ocat Ofisi ile 1 ıtanbuldaki 1 tal yan 
ticaret odası araaanda girişilen mü
zakereler neticesinde Milanoda açı
lacak on üçüncü sergiye Türkiyenİn 
resmen ittiraki temin edilmiştir. 

Türkiye Cümhuriyeti bu büyük 
aergiye ilk defa olarak ittirak etınck 
tedir. Türkiyenin resmi ıurette va
ki olacak bu iıtiraki ecnebi hüku
metlerin bu sergiye gösterdikleri 
şiddetli alakaya bir delildir. 

Bu ıergiye iştirak eden milletle
rin adedi, Türkiye de dahil olduğu 
halde otuzu bulmaktadır. aunların 
arasında Türkiye, Belçika, Çckoı
lovakya. Mısır, F enlandiya, Fransa, 
Almanyağ, Hindistan, lngiltere, Yu
goslavya, Felemenk, Lehistan, Ce
nubi Afrika, l sviçre, Macaristan ve 
Sovyetlerin bu ıergide huıusi pavi
yonları bulunacaktır. 

Moda kraliçesi 
Tayyareci 

Dün Aero kulüpte bir 
konferans verdi 

lngiliz zenginlerinden pilot M. 
Richardı'in huausi bir apor tayya 
reaile Avuıturalya'ya sitınek üzere 
lstanbula uğramıt olan lnıiliz 
zenginlerinden Laydy Chaytor 
el'an ıehrimizde bulunmaktadır. 
Laydy Chaytor evvelce de yazdı
ğnnız veçhile moda ve kadınlık 
hakkında konferanalar vermek ü
zere Avustralya'ya gitınektedir. 
Seyahatine devam için havalann 
iyileşmesini beklemektedir. Lay
dy Cbaytor, Londrada zengin bir 
aileye menauptur. Biri erkek, ü
çü kız olmak üzere dört çocuğu 
vardır. 1 ngilterenin ftr&aet kanu
nu mucibince zevciııİD bütün aer
vetinin en büyük erkek evladına 
kalacağını dütünerek, diğer üç 
kızına istikbalde bir feY bıraka
bilmek için çalıf1Dak mecburiyeti 
ni hinetmittir. Laydy Chaytor. 
Avustralyada moda hakkında bir 
kaç konferans verm<;k Üzere ln
gilterenin ınethur bir kaç moda 
müeneıeai ile bir mukavele akdet
mit ve bu makaatla seyahate çık
mıttır• Laydy Cbaytor, bu aeyaha 
tini tayyare ile yapmak iatediğin 
den zenıin bir ailenin oğlu olan 
M. Richard• ile birlikte yola çık
mafa karar venniıtir. O zamana 
kadar pilotluk tahsil ebnemİf o
lan M. Richırrda, bir spor tayyare 
si aatın almıt ve her ikİ<Iİ birlikte 
pilotluk tahıil ebnefe baılamıt
lardır. M. Richarda, pilot tahadet 
nameai alınca birlikte yola çıkmıt 
!ardır. Laydy Chaytor 38 , M. Ri
charda da 25 yatmdadırlar. Lay
dy Chaytor Avustralya'da moda 
hakkında vereceği konferanslann 
beherinden 75 lngiliz lirası ,..ıa
caktır. 

Laydi Chaytor'un bir 
konleransr 

Laydy Chaytor vaki olan talep 
üzerine dün ak,.m aaat 6 da Aero 
Klüpte seyahati hakkında bir kon 
ferans vermit ve aözleri Esma Za 
fer Hanım tarahadan türkçeye 
tercüme edilmiıtir. Laydy Chay
tor konferanaında Türkiyeye sel
meği öteden beri ar:ııu ettiğini aöy 
ledilıten aoara aözüne fU suretle 
devam etmittir: 

- Kulübünüz yeni olduğun
dan hava aporlarmı pek sevdiği
nizi ve onlan çok düşündüğünüzü 
zannederim. Bu sebeple bu ak
fAM ıize bundan bahsedeceğim 
- b~ı:_ .t":yyareyi idare etmeği öi
rendıgmız zaman nasıl hareket et 
mek lazım ,geldiğini anlatacağım. 
~vu.stralya ya tayyare il~ gitmek 
fakrı. bana geçen tetrinievvelde 
geldı. Fakat bu seyahat için la
:znn gelen paraya malik değil i
dim. Orada konferanalar ver
mek Üzere bu seyahati temin et
mek imkana da yok sibi idi. Bu 
mütkülatı hayatnnda tesadüf etti 
iim bir çok müıkülit sibi iktiha 
ma muvaffak oldum. O sırada 
Atinadan avdet eden M. Richarda 
beni ziyarete seldi, benim Avua 
tralyaya sibnek istediğimi Öğre
nince bu seyahati beraber yapma 
mızı teklif etti. Bu suretle Brok
lands tayyare mektebinde pilot
luk tahıiline başladık. M. Richar
da bir Gipsy Mvth 1 tayyaresi sa
tın aldı. Ben teıriniaaniden aonra 
derslere devama vakit bulama 
dnn. Çünkü Avustralya'da verece 

[Devamı beşinci sahiled11J 

....................... rirl 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

U....ı ~at .,. Yua Ml\dilra 
ETEM lzZET 

e 

Halkevmae dünkü içtimaa gelenler 

ek 

Halkevinde içtimai 
muavenet hazırlığı 

Dün Vali Beyin de iştirakile ya
pılan içtimada bu 

şubenin de idare heyeti 
ftanbul Halkevi içtimai mua• 

venet tubeıi heyeti umumiyeai 
dün yapılmıt ve ilk idare heyeti 
aeçilmi,tir. Toplantı aaat IS te o
lacağı halde bu vakitten çok ev
vel Halkevinin büyük konferanı 
salonu dolmuttu. Vali Muhittin 
Bey, muavini Fazlı ve Hi.m.it B. 
ler, Polis müdürü Ali Rıza Bey, C. 
H. F. idare heyeti reisi Cevdet 
Kerim Bey fırka erkanı, kay. 
makam Sedat, Veli ve Retat Bey
ler, encümeni daimi ve tehir mec 
liıi azalan, tehrin tanınmıı bütün 
aİlnalan hazır bulunuyordu. içti
maı Halkevi reiai Himit Bey açtı 
ve ezcümle dedi ki: 

- Bugün, Halkevinin dördün
cü ve mühim şubeıini, içtimai yar 
dım §Ubeıini teşkil için toplandık. 
içtimai yardım tubeai diyebilirim 
ki busün bizi en çok alakadar e
den bir tubedir, heyeti umumiye
yi, heyeti içtiınaiyeyi en çok ala 
kadar, eden tubedir. Bu toplantı
nın fevkalade kalabalık oluıunu 
buna bir delil addetınek lazımdır. 
Göaterilen alakadan dolayı arzı 
ıükran ederim. 

seçildi 

Bundan aonra Hamit Bey Halk 
evi nizamnameıinden ıubeyi a- Dünkü içti!"ada yardım _işini m6-
lakadar eden maddeleri okuyarak phedeluıı_ıe gö~e ~ahlı/ eden 
tubenin vazifelerini izah etti. A- Valı Muhıddın B. 
zadan. biri bet .kifilik ~i~ ~ey~ti ~- ı talı olmaaı ihtimalinden babaed .. 
darenm. !uhc:nın v~z!lıfınm t~d rek yanlız timdiden namzetler 
olması ıtıbarale kafı olmadıgını, gösterilerek bu :zevatta h ti • 
muhtelif yardımcı heyetler intiha darenin ihtiaas encW:: ~Y~ .j; 
hını teklif etti. Cevdet Kerim Bey istifade etmesi içı'n aal "eh~ ermt 

.• 1 k .. dha hl aıyev• aoz a fJ.ra ı~t~a a zır u uıuan rilmesini teklif etti. Bu teklif itti-
bu tubeye anhaap etıneyecek o- fakla kabul ed"ld" 
1 1 k d·ı · · ·· ı 1 • • ı ı ve ıu :ııevat 
~~ ann en ı erını aoy eme ennı namzet söaterldi: 
dıger :zeva~ da !"nra kaydolun Vali Muhittin, Vali muaviıai 
malanru teklıf ettı. Cevdet Kerim F a:zlı, Poliı müdürü Ali Rıza, kaJ' 
Bey bundan aonra tAhsen heyeti makamlar ve f k ka · 1 • "d h l'f . ır a :za reaa en-
i areye mu le ı zevatı teklıf et- le Ticaret ve · ··d·· 1 • • C d K • Be . . aanayı mu ur en, 
lı.: ev e~ . e~ .Y ıh!ılAa en- Oda, Borsa reisleri, lktısat müder 
cumenlerının tımdıden ıntihabı- rialerile M''lk. kt b" üd• ·h · h k'k" u ıye me e ı m u-run ı tıyacın a ı ı aurette tayin 
edilmemesi itibarile yanlış ve ha- [Devamı beşinci sahifede} 

Niate yapalacak beynelmilel kOf,. mtlaaı.kalanna ittirak edecek za
bitlerimizin 2 nisanda haral....ı edeceklerini yazmıttık. Bu kotulara 

ıirecek zabitlerimi:ıı Sipahi Ocağmdaki açık manejcle talim ve miiııaıı

reoelerine devam etmektedirler. 



• 
işsizlere · iş, işçi 

istiyenlere 
işçi buluyoruz! 

lssizlere iş bulmak için Milliyet 
tavassut ediyor 

Iı anıyanlarla İff:İ ara,...Jar • 
raaawla taYaHuta lıetlaclıimıız 
günden beri, ,...... it anı,.anlar
dan prelue iıçi arıyanlardan pek 
~ok mektuplar almaktayız. Bu 
nektuplar maluadı teıhil edecek 
l>ir tarzda taınif edilmektedir. 

" Milliyet " m-1ekette ço
ğaldığından ı..ı...cruen İfııİzliğin, 

işıizlerin ihtiyaç aalıalarma claid
ma61dannclan ileri ıeldiiine ka
nidir. 

Birçok kaza merlıezlerinde, 
hatti vilayetlerde ..,.ı.;......;, mo
törcü, teıviyeci, tomaCJ, iyi bir 
ılülger, ıınaraneoz, ilib zinıiye 
tamircisi; elektrikçi ıu Yeya lıu 
ihtiaaa it~ileri ve uıtaları yoktur. 

Cnun için biz i9ıizlerle qçi i .. 
teyenler arasnıda tava11utta bu
lunmak isteyoruz. 

Gerek lıtanbula, gerek meon
lelı:etin her köıeıine f&n1il olan bu 
tavaa,;utun daha müamir ve fay
dalı olmuı.:u iıteyoruz. Onun i. 
;in 

Ricamız şudur: 
Valiler, kayinakamlar, nahiye 

müdürleri; diğer taraftan beledi
t e reisleri, fırka id&re heyetleri 
reisleri; ticaret müdürleri ve ali
l<adar idare amirleri bulunduklan 
yerll'!l'deki iıçi ihtiyacmı (tekil, 
mahiyet, evaaf, verilecek Ücret 
ve it fllrtları teıbit edilerek) bi-

Bize yazınız 1 
ze bildirirlerse lıize müracaat et 
mit n adreslerini bırakmq olaı 
İflİzleri kendilerine bilclireceiiz 
Bu ıuretle hem itıi:ı kalan 
ıııemeleketin neresinde it bulabi 
leceğini bilmediği için bunalat 
ntandatlamnıza bizmet ebnq 
hem de memleketin her tarafım 
bir çok ırüzjde iıçilerin clağılarat 
müfit hİzııMotler deruhte etmeleri 
ne yardnn etmiı olacağız. 
Huauıi müesıesat ıab.ipleri dı 

bu husustaki ihtiyaçlarım biz, 
bildirirlerse memnuniyetle kayd 
edeceğiz. 

1 - Kime ve nasıl işçiye 
ibtiyaı;rnız var? 

2 - Nasıl iş istiyorsunuz, 
elinizde ne san'at vardır, ne 
kadar ücret istersiniz, lstan
bul haricine gider misiniz, 
hususi bir şartınız var mı? 

Bize bildiriniz. 
Memur, katip, muhaıip veyr 

diğer hizmet talep edenlerle ihti 
yaç sahipleri araaında da bu ta 
vassutu yapacağız. lı isteyenleı 
de, itçi ve memur arayanlar de 
melı:tuplarrru klıtanbul, Milliyel 
gazeteai İt tavaııut büroıu" na 
mına göndermelidirler!. 

Bu, memlekete ve vatan
dasa yapılacak en büyük biz 
mettir. 

• • 
iş ve işçi 

• 
istiyenler 

iş lstlyenler 
170 - Fatih Şekerci han No 

f>1 lbrahim ef. Almanca ltalyan
.,.., Fraıuızça, Sı:rpça, Bulgarca, 
Rusça yazmak okumalı: Ye ten:u
manlık edebilir. 50 lira maaı iıti
yor. Taıraya eider. 
17ı - Arnavutköyde Mum

hane ıokak 9 No da Hüseyin 50 
YBfmdadır. San'ati kuaplıktır, 

>lı:ur yazar münasip bir maaıle 

1 ir tezır&hdarlik ariyor. 
1 172 - Tabtakale Balkapam 
ı :addesi 4 No da Sait ef. 32 Y&§m 
dadır okur yazar memuriyet ari-
yor. 

173 - Galata aalonunda Çıra
cı aolı:ak 40 No da Muıtafa ı9 

yaşındadır. Memuriyet ariyor. 30 
lira ma&f iıtiyor la§raya 50 lira· 
Y• E'ider. 

ı74 - Matbaamıza müracaaL 
Genç bir bannn, Türkçe clalı:tilo 
:naaı SO - 60 iıtiyor. Taıraya gİ 

175 - Beıiktaf Aı.bu•ğa nam 
diğeri Cihan nüma mahallesi k. 
pancı aokalı: 7 No lu hanede AI.
enet Hayri el. 22 y&§mdadır,dak
tilodur. Tafraya .p.ı..... 

t..dirnek.apıdaki 

bakım evi 

ı76 - Oıküdar lcadiye çamlı. 
ca caddesi 11 No da Türkçe Fran 
sızça daktilo bilir ve terciimeai. 
Günde 2 saat ve yahut daimi su
rette katiplik anyor. TBfraya gi
der. 

ı77 - Kunnpaşada Nalıncı 

yokutunda Camci aokak ı9 No 
da S. M. Fran11zça Türkçe bilir, 
daktilo, 40 lira nıa&f istiyor. Taı 
raya ııitmez. 

ı 78 - Tophanede Tophane 
camii kar§ısmda Balıkpazannda 

5 No lu çamaşırcı Kamil uıta va 
sıtaslie Emrüllah oğlu Murat 22 
Y•tmdaclır, okur yazar, bekçililı: 

bpuculuk, hademelik anyor. 

179 - Şark Karaqaç bzan
nin eelen dost nahiyesinde orta 
mahallesinde Emir oğla Mehmet 
hademelik anyor, 25 lira maaı is
tiyor. 

180 - Y etilköy Safra kariye

ıinde onbaıı Rüıtem ef. yıumıda. 
Mustafa oğla Naim, 27 yaıında

dır. Hu telgraf çavuıluiu telefon 

ve aantral muhaberesi temin ede

bilir, 25-30 lira nıa&f iıtiyor.Tq-

Garsonlar yarın 

toplanıyorlar 
Belediye Edimekapıda Atik .;..ıonlar Cemiyeti heyeti umu-

alipllfada bir medreseyi tamir miyeıi yarm Beyoifu Halk Fırb
ettirmit, burasını bir balamı evi anda toplanacakbr. lçtinyıcla iıtifa 
haline koymuftu. Bu müeHese eden idare heyeti yerine yeni idare 
de •imdiye kadar 14 bin çocuk heyeti intihabı yapılacaktır. Lokan-

• tacılar cemiyeti, earaonların da ce-
tedavi edilmiı, meme çocukla- miyete iltihakını arzu etmekte ise de 
rına aüt verilmiıtir. pr-1.r bu- muanzdırlar. Car-

Daimi encümende verilen sonlar , 1Diİ4terilerden alman yüzde 
bir karar üerine bu sene için bu 10 bahtiılerin, yüzde altıaınm lo
müeaaeaeye elli çocuk alınacak bnta sahiplerinin almakta olma
tır. İte giden ve kimsesiz kadın ımclan müttekidirler. Garsonlar bu 
1 --L-bl ' ---L-1 b sebeple kendi cemiyetlerinin beka. 
ar - eym ~annı u aım iıtanelrtedirler yarmki İçtima-

müesaeye bırakacaklardır. Bu ela bu meaele ele miizalı:ere edilecek
çoculd.r alqama kadar müesae tir. 
sede bırakıldıktan sonra alqam 
ütaü ifinden dönen annelerine 
teslim edileceklerdir. 

Gelecek aene bütçesile daha 
fazla tahsisat ayırmak imkinı 

Kırklarelindeki infilcik 
davası 

olursa Edimekapı çocuk bakım Kırldareli adm bildiriliyor1 Geçen 
evine alırııacak çocukların mik- lttde burada bir barut infilikı ol
darı çoğaltılacaktır. Belediye- muı Ye bir kız çocuiu parçalaıum,. 
nin Betiktat ve Oaküdarda da tı. Ha~ tab~ttan aonra -:"1'"" 
b"rer bakıv e vi vardır Fakat bu meye ıntibl ebııif ve Kırldareli Mu 1 

.. el · dı"t·k· ki ·ı buebei Husuıiye Müdürü Refik B. muenea er şıır ı ra ı e 
1 

• 

- ulm kü. ük' b" al rd 11 üç ay hapıe mahkiim olmuftu. Bu 
tut uş Ç • ın .a ır •. e- karar temyiz mahkemeaince nakzo
ride belediye ve ıdareı hususıye 1 t B d ·· t ,_,__,, ih . "k unmu, ur. urgaz a. mu eşeııuu.ı .. 
m:ılı olan bı=alar:ı. geçtı ten tisas mabkemeıi Refik Beyin hapİ• 
scr.ra bl!rala,·a da çocuk kabul kararının refine karar vermiı ve Re 
edilecektir. fik Bey tabliye edilınittir 

MiLLİYET CUMARTESİ 26 MART 193Z 

D=DARüC1i HA~ERLER 
Akvam mali 
Komisyonunda 

Dört devletin mali 
vaziyeti 

hakkında tavsiyeler 

1 Fransız 
Meclisinde 

Bütçe müzakeresinde 
hararetli münakaşalar 

PARIS, 25. A. A.- Ayan mecli
sinde, dün bütçenin müzakeresi esi PARIS, 25. A. A.- Le Matin ga naıında mazbata muharriri M. Car

zetesine nazaran Cemiyeti Akvam dey ; T erici Teılihat konferansının 
mali komitesince tanzim edilen ra- askeri masraflar rakamlannm aza
porun başlıca batlan i.tidelı:ilerdir. misi olmak üzre 1932 bütçesindeki 

Mezkıir rapor ıunlan tavıiye et- 1 erkaııu kabul eylemesi ve bu hudu-
1 mekteclir: dun bundan sonra hiç bir yeçhile ge 
1 1 - Avuıturya için: Harici borç çilmemeıi temennisini ızhar eyle

lann tediyesi ve ıilin fiyetinin mu- miştir. 
hafazasr maksadile bir muavenet iı- Müzakerata ittiri.k eden başveild 
tilaazmın akdi, M. T ardieu bunun timdi ye kadar 

2 - Bulp.'arbtan için: ihracattan Cen.evre.le ~alruz Fransa tarafın.dan 
mütevellit döviz ithalinin evvelce teklif edilmis oldu~unu ve bu hıta
yapılan i•tikrazlann faiz ve amortis bm işidilett;ii ümidinde olduğunu 
manmı tem.İn edebilmesine müsait o beynn etmiıôr. 
luncaya lı:adar muval<kat ve mah- Ayan meclisinin haricive encüme
dut bir zeman icin i•tikraz bedelle- ııi reisi M. Beren~r atideki beyanat 
rinin tediyeıinin- yüzde 50 ye tenzi- ta bulunmuştur. 
li. " Bütce bul>ran1 bilhaısa iktisadi 

3 - Yunanistan için: Borç faiz.. • · il' • 
bul.rand~., müteve •tl•r. 

!erinin tediyesini temin ma.kaadile Filhakika; bütü" rnilletlerin bütce 
bir muavenet istikrazrrun akdi, fa- !eri art•k kapalı bir kutu d0eğil, !a· 
kat bilihere takarnir edeerk müd- k~t ta'an ve ıirayet eden bır halıL.-. 
,!ptJe derpiş edilen amortiımanlarm dır." 
ilgası 

4 _ Macariıtan icin: Mezkür ra- l\lümailevh, bundan sonra Cem~-
por, zira'i istihıal~bn satııı dayin. hiri Müttel>idenin Avruoava il mil
J.,..Je toptan bir itili.f yapdınasllıD. yar dolar ikraz ettiğini hatırla~§ 
müıait oluncaya ka"ar hali hazırda ve demistir ki: Almanva 100 milyar 
mevcut moratoryom'un muhafazası dan 7.i•·adc ecnebi kredisini vutmu'
lazım eeldiği kanaatini ızhar etmek- tur. ltalya ise ancak Am..,.ikan kre-
tedir. dil~ri •~yesinde ~utunabili:"?r .. 

ln"'ilterevP. gehnce; lnf'J'JlİZ lıraıı
PARIS, 25. A. A.- Cemiyeti Ak run k~eti üzerinden dörte bir de· 

vam'ın mali komiteıi di.:,.,, meıaiıini .. _,... tmak 
k 1 • · receainde a..vb<>tmesine razı o bitinnit ve bütün müza ere en ru- -

· li kal mer.buriyetinde kBlmı~trr. • 
hayet'e kadar gız mqtır. B .. ntlan ba•ka l":emnbiri Mütteh. ı-

Komitc'nin 5<. n f:!Ününün mesaisi... J 
d• Cenı•bl Amerikaya da 200 mı.

l'c ait raor n~redilmeyecek ve mat- Y; franktan fazla apra ikrazetmış 
buata da mesaiye dair biç bir nota ve bu ıuretle yrk"iğerini tpkineden 
teblia olunmayacaktır. ') buh F 

D hadiıelerin kuvv•t• e ran ran-

Rusvada üç elektrik 
fabrikası 

MOSKOV A, 25. A.A.- Hükü
mPt, su ile müteharrik ceaim 3 el~k 
trik fabrika11 iıqaıma karar VenDlf• 

tir. 
Bunların mecmu kuvveti, takri

ben bir milyon kilovat olacaktır. 

sava kn~ar .,._.]miştir. 
J"lahili tedb'r vP careler ı<avrİ ka

fi,lir. DRha yüks"k bir ıevaıetin ta
k;h; Ji\vmdır. Htt ,eytl~., evv..ı rok 
müba1aı!alı p-Ümrük P'iJlivet,.iliiine 
kart barrkete ,,-ecmeli<li':: ! kti ~adi 
buh.-an, bi.it~e buhran1na hPkımdır .• 

HonvPr moratoryomunu- avaki
bini düsünmemi,, f'll78M d'klcate al
mamr~ iup edf"r. Madam ki. em""· 

... "1'" yet ve itimat hnhranm Y~"ne ı ;\-

1 300 kilo kaçak şeker 
yakalandı 

Ct,.ı.,.. mahzıı öj7renmek ,,..,.kıadile, 
ht1ki""ettPn "'•• baota nasıl bir l'iva .. 
ıet taki etm'k taıavvurunda olduğu 
nu soruyoruz. 

1 
1 MUCLA, 25. A.A.- Manııari1<1 
yarım aaaı meaafed<la kumluk meY 

küne Radoı'tan 2 Marmarisli tara
fından çıkanlan kaçalı: 300 lı:ilo '"" 
ker yakalanmış ve failleri Muğla ib
tİlas mahkemesine ıevkedilmiıtir. 

~ünkü. mali vP Jktiıadi ıivaıete 
bik;m olan beynelmilel ıivaıettir." 

p .&.RIS, 2!>. A. A.- Dün ~yan 
meclisinde hütcenin ın\i7'ok......,.ı .,.. 
na1rn.ı,. maliye nazırı M. Flandin, 
bu,.ünkü bütcenin altun kıvmetinin 
1913 •ene•inde bütçeve l'azaran yüz 
de 2.24 nisb.-tinde vük•Pk oldu~nu 
ıövl..,,,iı ve fakat borçlar tem:il edi
lecek olursa alton k•vm•tİne muadil 
ot",, bu em~lin ni,,.bef:inin yüzde 
ı . 1!4 c!Pl"f'Cetinde bulunacağını beyan 
eylemiştir. 

Kraliçe Helene Kral 
Carol ile barışıyor 

PIZA 25. A. A- Pizadan mü
farckat ~den Kraliçe Helene'in Ro
manyaya döneceği ve Paıkalya yor
tusu münasebetiyle Kral Carol ile 
barıfAcağı temin olunuyor. 

Bulgar kral ve kraliçesi 
ROMA, 25. A. A.- Bulgar Kral 

ve Kraliçesi Paskalya yortuıunu ai
leleri ile bir arada geçinnek iizro 
San Roııere'a ııelmitlerdir. 

Anadoluda köy yolla-

Malive nazırı. ba•ka memlrk•tler 
deki hütce tr"-~ntfJRnnm zaın.IT'İvat 
em,u,nm~in 7:krettikten sonra Fran 
112 bütC"caindE'ki İctjmai ma•raflar 
emııtalinin ''' 3 J'"aıı:rafta telT"Pl"kÜ7. rt 
tftnni ve mitl cihazlanma it:;" vüzde 
2.45: tec!riıat idn yüzde 2.50 ik-n 
emnü~el8.met icin yaoılan l""'aırallar 
emsalinin valn1z yüzd ... 1.7!; c'P.n i
baret bulu.:.duğunu izah etmiştir. 

------- -
Tuna itilafı 

1 

nnda faaliyet 
MUCLA, 25.A.A. - Vlliyet köy 

yollarında faaliyet batlamı,ta. Vili-

BELCRA T, 25. A. _A.-;- Harici. 
ye nazın M. Marinkovıç, ayan mec
lisinde iktisadi bir Tunıı itilafııun 
komşu memld<etler araımcla berban 
gi di~er bir ikti~~d! i~laf ~ibi viicu
da getlıilebilecegıru aoyledilcten aon 
ra, böyle bir projenin tabaldcıılı:una 
yardun e-.ğe Yugoıla".Y~-~-
21r olduğunu Franıaya bıldircliiinı 
ve fakat itilafın kadrosunda her tür 
J:i ıiyaıi meseleleri hariç !"t;ma" li.-

yet köy yollannm inf&sın& ehemmi
yet vermektedir. Birçok yollann in
§UIDB başlanmı'tn. F <;lİY.e !'azası 
yolunun inıası ikmal edilnu,tir. 

1 Amerikada satış resmi 
1 

V ASHINGTON, 25. A . A. - znn ,,-eldiğini ilive eylemıştir 
Meb"uıan mediıi ~satı§ resnıi" iı- PEŞTE, 25. A. A. - Beynelmi
mi verilen ve Cemahiri Müttabidede Jel oarlamentolar komiıyonunda Tu 
imal edilen bütün etYaya bilkuvve rıa':'itilih taıavvu~undan bahseden 
yüzde 2 va bir çeyrek resim vazını hariciye nazırı M. Valko, Macariıta 
teklif eden kanun projeaini 153 ma- nın bu meselede iktiaadi ve mali ıe 
halif reya lı:artı 223 rey ile reddey- beplerden ve kendisini bir transit 
!emiştir. merkezi haline getiren geogrııf'ık va-
Meb'uıan mecliıi bütçe en~ümeni ziyetinden dolayi alikadar oldoiunu 

nin bu proje~ ~ ~ nulyon.. aöylemittir. 
dolar kadar b•r_. ırat t~ın edecegı · VIY ANA, 25. A. A.- Ba,~elril 
ve §U ıuretle ~utçe -~~g~ru kap~- M. Bureıch, Tuna memleketlen ik
ğa yardım -;yliyec:gı ıçın ~evdı ve tisadi ittihadi me•elesini tezekkür i
teklif eylemış oldugu tabının olun- çin yakında büyük dev~etler murah
maktadır. haslarından mü•ekke bır konferans 

Amer:ka tohum zeriya
tının fazlalığı 

V ASHINCTON, 25. A • A. -
Çif~ zeriyata dair niyetlerini 
bildiren bir bükümet raporu zere
dilen ııabaların tezayüdüne ait atide 
ki fazlalıktan ııöıterınektedir. Geçen 
senenin mısır hasadı içiç zeredilen 
saba niıbeti evvelkilere kıyasen yüz 
de 2,02; buğday bandı için yüzde 
34,08, diğer ilkbahar buğday ne..Ue
rinİn lıaıadı için yüzde 53,03 den i
barettir. 

toplanacağını bildirmİftİr. 

ispanya hadiseleri 

LUCO, 211. A. A.- Gece yan. 
ımcla Orenr.ede umwnl bir grev pat 
lak vermiıtir. Grevciler Orenıe ci
varmdııki Sanla. Barbara bıı.rut de
poıuua hücum ebnişler ve bir çok 
infilak maddeleri ele egçirmitlerdir. 

Poliı taı...iye kuvvetlerinin gelme 
si bddenmekteclir. Bankalar ulı:eri 
lı:ıt'atm mulıafazuı altmdadır. 

Romanyada ki talebe 
nümayişleri 

ı M. Venizelos 
Kalıyor 

Temerküz kabineıl 
teşkili 

müşkül görünüyor 
ATINA, 25. A. A. - Siyasi ma

bafil, bir temerküz kabin•i tefkilin
de tesadüf edilecek mÜ§kilab derpiı 
eylemekte ve M. Venizeloı'un meY· 
kii iktidarda kalacainu t•hmin et
mektedir. 

Ayni malıalil, mali komitaıin tat• 
bikini teklif ettiği tedbirlerin Cemi
yeti Alı:vıım tarafından Y unaniıtan 
lehine tadil edileceği ümidini izhar 
etın<ktedir. 

ATINA, 25. A. A. - Cemiyeti 
akvam mali komitesinin Yunani .. 
tan'a mali yardun hakkındaki tek
liflerine muttali olan M. Venizeloaun 
istifasını tehire kanır verdiği aöy
lonmektedir. 

lrlanda krala yemin 
etmek istemiyor 

DUBLIN, 25. A. A. - M. de Va
lera Amerikan pzetecilerinden bi
rine vaki beyanatında lrlanclaldaruı 
Krala ıedakat yemini etmeğe muarız 
bulunduğunu IÖylemİftir. 

DUBLIN, 25. A. A. - Dün ak
,am neşredilen bir tebliğ ıerbeat İr
landa devletinin bazı ziraat malıine
leri üzerine 26 Mart gece yarı11n• 
dan itibaren yüzde 33 ve 3 çe)'1'elı: 

niıbetinde iıtiınai eümriik rüıumu 
vazedeceğini bildirmektedir 

Amerika hazine nazı-
rının beyanah 

V AŞINCTON, 25 (A.A.) -
Hazine nazın M. Milı evrakı nak 
diyenin lı:ıymetlendirilmesi aley
hinde M. Hoover'in neırettiği be
yannameden sonra tedavül mevki 
inde bulunan evrakı nakdiye ye
kunununu geçen aydan beri te
nezzül ettiğini ve ı57 milyon do
lara düttüğÜDÜ beyan eylemit
tir. 

Bu mikdar, takriben bankalara 
iadeten tevdi olunan Ye bundan
da ihraç bankalarına eeçen milc
dara tekabül ebnelı:tedir • 

16 Ki.nunuaanide nihayet bu· 
lan hafta zarfında giıelerini ka· 
payan 95 bankaya mukabil 19 
marta hitama eren hafta içinde 
yalnız 6 banka tatili tadiyat et· 
miştir. 

Fransa - Isvicre ticaret 
müzakereleri 

PARIS, 25. A. A. - Fransa ile 
lsviçre arasındaki ticari mükAleme
ler müsait bir neticeye doğru eidi
yor eibi eörii.nmektedir. 

Fransız meclisinde 
PARIS, 25 (A.A.) - Meb'u· 

!lan mediai, Franaarun tahdidi tea 
lihat konferan11na ittiraki için İ· 
cap eden kredinin aarfına mezuni 
et veren kanun projeıin.i ta..,ip 
ve kabul eylemİ§tir. 

Fransız bankasının 
haf talık pilançosu 

PARIS, 25.A.A. - Framız ban
bımın haftalık piliinçoau kaaaclalı:i 
altın mevcudunun 351.353 franklık 
bir tezayüt ile 76 milyar 641.637 
franea baliğ olduğunu eöaterınelrte
dir. 

ı;-ransa - Letonya 
alacaklan 

• 
RlGA, 25 (A.A.) - Diete 

meclisi Fransa ile Letonya'nm 
kartıhklı alacaklarına ait bir 
takas ofisi vücude getirilmesi 
hakkında iki hükılmet arumda. 
yapılan mukaveleyi tasdik et. 
mittir. 

Muğlada kar 
MUCLA, 25 A.A. - Mut

lanın Yılanlı dağlarına dün ge 
ce kar yağmıştır. Karın ıihani 
30 aantimetredir. 

Seville'de tevkifat 

SEViLLE, 25 (A.A.) -
Dün sokaklarda yapılan dini 

Hitler taraftarlarına 
karşı tedbirler 

BERLIN, 25. A. A.- Ceneral 
Crocner Hitler taraftarlarına kaqı 
M. S....erinl( tarafından alınon ted· 
birleri tasvip etmiıtir. 

BOKREŞ, 25. A. A. - Talebe alay esnasında zabıta alay üz&o 
nümayiıleri münasebetile 300 tevki- rine tat atan iki tahsı ve rovel
fat yapılmııtır. Mevkuflardan bazı.. ver çekmit olan diğer bir tahsı 
lan üzerinde komüniıt liderltt tara- • . . 
fmdan yazılıp talebeyi iıyana t91vik ı tevki~. etmıttir • . 
eden mektuplar bulunmuıtur Nufuıça zayıat olmamıttu. 

............... 

·----- - -- - -

lzmir'de ilk bahar at koşu-
ları başladı 

IZMIR, 25. A. A. - Yanı ve ıslah encümeni tarafmclan tertip ol• 
nan ilkbahar at yanılarmm birinciıi bueün Bucada icra edilmittir. Hava· 
nın soğuk ve yağııh olmaıma rağmen oldukça kalel,.lık toplanmııtı. 

Birinci lı:oıu üç yBfınclalı:i yerli Ye arap •lı:elı: ve dqi taylara mahıuaaı 
mesafesi 800 metre, ikramiyeai 300 lira idi. Bu lı:oıuya 9 tay İftİrak etmiı 
ve Fikret ve Ahmet Beylerin Ytldmmı birinci; Ken.I Ef...ıinin Baskım 
ilı:inci; Fehmi Beyin Dervifi üçüncü ıelmiıtir. 

ikinci koıu, üç ve daha yukarı ya,taki haliıkaa fnıiliz at ve kısralda
ra nıahauıtu; meaaf.,.i ı.ooo metre ve ikramiyesi 375 lira idi. Bu koıuya 
dört haynn İftiralı: ebnq ve Fikret Ye Ahmet Beylerin Firki birinci; M. 
Y enteıin V enlenıvuı ikinci; Fikret ve Ahmet Leylerin Stromboliıi iiçiin
cü gelmİftir. 

Oçün~ü kotu dört ve daha yukarı Y&§takİ "" hiç kntu kazammlDIJ yw. 
li ve arap at ve loırald811l mabıuıtu; mesfeai 1.400 metre Ye ikramiyeai 
225 lira idi. Bu kotuya yedi lnırak iıtirak etmiı n lımail Efendinin Zey. 
bei; birinci; Halil Ef. nin Ceylanı ikinci; Yüzbaşı Hilmi Beyin Cüleri 
üçüncü gelmiftir. 

Dördüncü kota Dört ve daha yukarı yaıtaki haliıkan lneiliz at ve 1ı:ı .. 
raldara mahsuıtu; mesafesi 1.800 metre ve ikramiyesi 525 lira idi. Dört 
hayvdn iıtirak etrnit ve Fikret ve Ahmet Beylerin Drolı:urtu birinci: lzmir 
meb'usu Celal Beyin Kezbaru ikinci; M. Alyotinin Cöueri üçüncü ııel-
miıtir. • 

Beşinci kotu, dört Ye daha yukarı YBftakİ yerli ve arap at ve losraldara 
mabıuıtu; ilı:rıımiyeıi 300 lira ve mesafesi 1.800 metra idi. Bu kotuya yedi 
hayvan iıtirak ebnİf ve Kenan Beyin Sadaaı birinci; Kemal Ef. nln Alder
Yiti ikinci; lbrahim Efendinin Tayyarı üçüncü ııelmiıtir. 

Karaya oturan trans at/antik 
için tahlisiye vapuru gitti 

1ST ANBUL, 25 (A.A.) - İmroz adaamm Mijer burnunda 
sis dolayısile kayalar üzerine oturduğunu bildirmit olduğumuz 
12 bin tonluk "Providence" namındaki Fransız tranaatlantikinin 
kurtanlmaaı için, Türk gemi kurtarma tirketinin Sezar tahlisiye 
vapuru kaza mahalline gönderilmiıtir. Kurtarma ameliyesine 
başlanmak üzere lazım gelen tertibat alınmııtır. Yolcular henüz 
vapurdadırlar, karaya çıkanlmaDllflardır. 

Tuna projesi ve bir makale 
PAR1S, 25 (A.A.) -Tuna ittinki meaaıame ait Fransız 

muhtırasına İngiltere tarafından verilen cevabı tenkit eden 
Echo de Parla gazetesi diyor ki: 

"İngiliz tezi olsa olsa Tuna projesinin tahakkukunu geciktire
cektir. Diğer taraftan İtalya - Avusturya ve Almanya - Ro
men ticaret mukaveleleri Fransız projesine ka11ı bir nevi mani• 
alı top aleti hükmündedir." 

Franıaız gazetesi, Tuna hükUmetlerinin mali ve iktıaadi aı. 
kıntılarmı kaydettikten sonra ne Almanya ve ne de İtalyanın bu 
hükiimetlere muaveaet edebilecek bir vaziyette bulunnıadıklarrru 
iddia ediyor. 

Bir lıava faciası oldu 
lSTRES, 25 (A.A.) - iki tayyare çarpı,nuı ve yere dü,müt 

tür. Tayyarelerin ikisinin de plotlan telef olmuıtur • 

,Dün sönük bir spor 
günü geçti .. 

Havanın bozuk olması maçların 
yapılmasına imkan bırakmamıştır 

Mıntakanın Cross Countrysi yapıldı 
Beşiktaşlılar l<azandı 

Vf 

Dün havamn aojuk ve karlı ol
ma11 birçok apor badiaelerine mani ol 
muıtur. 

Kadıköy ve Stadyomda aahalarm 
karla kaplı olması buralarda maçla
nn yapılmasına imkan bırakıııamq

br. 
y alruz mmtakaıun ero .. Count

ry9İ yapılmqtır. Ancak lıu mü..ı
bdan eYYel atletizm heyeti havanın 
aoğulı: olması dolayı-:lle kotunıııı ya 
pılıp yapılmıımuım lıikem heyetine 
lıırakmıtb•. 

Hakem heyeti iki laama ayni.eh 
bir kumı ili.n edildiği için yapılma
IDIJ iıtedi diğer kı1JDJ iM tehi-

bakası bu hafta neticeleamİftir. Telı 
nilı: neticeltt ıunlardır: 

66 lı:iloda 

Rıza (Vela - Kumkapu), Meh-1 
(Vela -Kumlı:apu), Seyit (Anado
Lı). 

61 kiloda: 
Faruk (Kuleli), Süre,.ya (Kule

li), Muıtafa (Haliç). 
66 kiloda: 
Bogoı ( Beıilrtat) Selami (Kule

li ), Mehmet (Vefa-Kumbpu). 
72 kilodaı 

Nuri (Kuleli), Mehmet Ali (Ha· 
liç). Yılmaa (Bahriye). 

79 kiloda: 
rinin istedi. Neticeda yapılmaia lıa- KeMD (Vefa - Kumbpu) Muzaf. 
rar Yerildi. Ancak lıu karan Yerİr- fer (Kuleli). 
ken bizdeki atletlerin Yllf&Ylf tarzı
nı dütünmek İcap adercli. Bundan 
dolayi diğer külüpler eelemeclikleri 
için yalnız Betiktaıldar eirdi. Y ant 
Betiktaıtan Yuıuf izzetin gö§ldine 
ve tramvay yolu ile tekrar Betikt. 
fa ndet ıeklinde olmuıtur. T elmilı: 
neticeler ıunlardll': 

Birinci Mehmet 37'43" 
ikinci Remzi 37'46" 
Oçiincü lbrahim JS'ıo" 

Dördüncü Naci 38'51" 
Bet inci Ferhat 39'68" 
Albncı Arif 42'42" 
Y adinci Mahmut 42'68' 

Neticede 12 puvanla Kuleli birin· 
ci, 9 puvanla Velat-Kumkapu ikin
ci, 3 puY&nla Bqilı:la§ üçüncü, üç 
puvanla Haliç dördüncü, Birtt pu • 
nnla Anadolu ve Bahriye bqinc' 
olmuıtur. 

Doktorların 
Kongresi 

- -· 
Gelecek ayın yirmi 

dokuzunda toplanacak 
Meaafe 8,5 kilometre idi. Etibba muhadenet cemiye-

Voleybol maçlar, ti aylık içtimaı dün Halkmnde 
• 1 yapılmıştır • 

Dün Gel•tauray lokalınde mmt. Bu içtim•da cemiyetin vak-
~ yoley~I maçlarına devam• ti gelen senelik kongresi üze
dilmitlir. Neticeler ıunlardır: rinde görütü!müştür. Kongre 
Kaıımpqa: Eyüp (ıS-11) (ıG-13). etrafında mudavelei efk·rdan 
Beıiktat: Süleynıaniye(ı5~) (lS.S) ıonra nisanın 29 ımcu cuma gü 
Vefa: Topkapu <,Rakib gelmediği- nü yapılmasına karar verilmit· 

için hükmen salip). t" 
ır • 

Güreş müsabakalar. Bundan sonra cemiyete yeni 

c. H. F. Beyoğlu ıubeıinde geçen den girmek iıteyen üç dokto
hafta baflıyan tecrübesİLler muıa· run kayitleri yapılmı,tır 
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aylıkları ve vazifeleri tespit edildi 
Ekonomi 

Villyette 

Eminönü. 
Bekçileri 

Maarifte lstanbul Nasıl Eğleniyor? 

Defterdar fabrikası 
pamuklu işleyecek 

38 yeni mektep iT k b J • d• ? Yapılacak opra ayramını nası geçır ık. 

•• 1111 •• 

Gündüz karakollarda 

4 er aaat çalışacaklar 

inşaat için bütçeye 

tahsisat konuyor 

Paskalya yumurtasının kabukları yere düsmediktt 
hava düzelmez •.. derler .. 

"1emleketimize senede 58 milyon 
liralık pamuklu eşya giriyor 

Eminönü kazasına tabi nahiyelet"c, 
bekçiler hakkında yeni bir tebligat 
yapılmqtır. 

Bu tebligatta, badema Mkçi tah
sisatlarının heyeti ihtiyviyelerce 
yinni beter lira olarak tesbiti ve bek 
çilerin karakollarda ıründüz dörder 
saat çalı9maları bildirilmiıtir 

lstanbul vilayeti hududu dahilin
de bu sene içinde 38 yeni mektep 
yapılacaktır. ıs mektep tehir içinde, 
20 mektep le mülhakatta iııta edile
cektir. Mekteplerin intuı için ida
rei hususiye bütçeoine konan bir 
milyon liradan bir kısmı ııarfedilmit 
ti. Yeni mekteplerin inta11 için yeni 
bütçeye yüz bin lira daha tahsisat 
ilave cdilecdrtir. 

Baharın müjdecisi-Hemen safraları atalım..-Bağcılığın piri cşektir.-
Bir salkım üzüm 35 okka .. - Toprak bayramı, bu ıene pek çamurlu_ 

ŞiındiJ'e kadar yünlü aıemu 
ctt imalitiJ'le metiul bulunan 
Defterdar -•ucat fabrikulll 
el. pamuklu m-ucat imali için 
tertibat almmaia bqlamnıttJr· 
Yalanda ııelmek üzere olua 
ilk parti otuz kadar p.....,tdu 
..._.ucat tezıılhmm yerleri ha 
ıtrlanmıtbr. Pamuklu menıu· 
~ ihti1ac:mumı fazlahjı ve 
P'aıuıdu menııucat itbalib 1.
lceaunun kabanklıtr fabrika i
dareaini ve lirketi bu yola sev
~ittir. ıtatiatiklere naza
"'1, memleketimize senevi 
sa.000,000 lira kıymetinde 26 
ıtıilyon kilo pamuklu etY• ve 
Paaı.uk ipliii idhal edilmekte
dir. Pamuk ıanayiimiz 1930 se 
°:9Si bidayetinde 72,000 germen 
lik idi. Bu vaziyete göre daha 
SOo,ooo germenlik pamuk sana 
l'iinin tee11üaüne ihtiyaç görül
llıektedir. 

Münakasaıaraııı. 

yerli mallar 

dikkate alınarak tertibini temin 

etmittir. 

Milano ve Bari ıergileri 
İtalyanın Milano ve Bari ıe· 

birlerinde açılacak sergilere i!· 
tirakimiz kararl-.tınlmıftı. Ti. 
c:aret umumi müdürü Naki B. 
Milanoya gitmek üzete ,ehri
mize gelecektir. 

Sanayi ve Maadin 

bankasının fabrikaları 

Smai Kredi bankaamın teıek 
külünden sonra Sanayi ve maa· 
din bankasının elinde bulunan 
fabrikalara verilecek ıekil lktı
aat vekaletini yakından meıgul 
etmektedir. 

lktısat vekaleti bu hususta 
ütaleaları alınmak üzere b~n: 

~aya ait fabrikalar m.üd.ürlerım 
Ankara ya davet etmış~ır. Fes
hane şirketi ınüdürü ~ıthat ~e 
cai ve Defterdar fabrıkası mu. 

d .. .. Şevket Beyler Ankaraya uru • 1• gitmişlerdir. Aldıgımız ~~ ~-
Bir kıslDI devlet devairf ve mata nazaran fabrikal~r mudur 

h k 1 1 · Ankarada Sanayı umum 
uauat müeaıeaatm müna asa 1 e~d.. .. .. 'ı•tirakile bir içtima 

' 
. . ed'I' k n ' mu urunun • 

artnamelerı tanzım ı ır e / k fabrikaların alacağı .. yapara 
konulan şatrlar bu murıak~s~la . §ekli tesbitle me~gu! olacaklar· 
r, dahili sanayi erbabının ıttıra dır. Sanayi ve Maadın Bankası
kine meydan bırakmamaktadır. na ait fabrikalarda.o bazı~a~ 
'f lpdan t-.ebbüıat üzerine lk· şirketler tarafm~an ıdare edıl~ı 
lıaat vekaleti yerli mamulata ğinden y~ni vaz~y~tte bf fa':di 
Ye bulmak . . münakasa şart katarın şırketlerının tas ıye 

r ıçm 1 • · 1 ılmatkadır. 
l1111nelerinin bu huıuı nazarı ecegı an aş 

't 

Eminönü. kaza11na tabi bekçiler 
,;!ayete müracatla bu karara kartı 
itirıu ebniılerdir. 

Bir sancalcının 
Feci macerası 

Kadıköyden Istanbula 

geliyordu. Baygın bir 

halde Bandırmada çıktı 
Bandınnadan bildiriliyor: Bandır· 

ma Belediyesi fidancılarından Sü
leyman Çavuı, beraberinde Eyazel 
ve Yusuf namında iki amele olduğu 
halde fidan keomek için Bandınna· 
nın Karadağ mevkiine gid~rlerkcn 
sahilde bir ce.edin yatmakta oldu
ğunu görmü' ve hemen yanına koş
mutlardır. fakat yerde yatan ada
mm ölü değil bayılmıı ve dudakla
rının ıusuz\uktan çatlamııt olduğu
nu , yanında bir sandal bulunduğu
nıı , dalgaların tesirile bu sandalın 
~ ma çarpa çarpa ay klt ını ıoyup 
bacaklarını k~n içinde lnrktığını gör 
müt . hemPn ilk tedavisini yapmrf ve 
civardaki Yenice köyüne nakletmİıf
lcrdir. Orada kendi•ine gelen meç
lıul adamın kim olduğu anlatılmı,. 
hr. 

Bu, lııtanbul )imanına mensup 
(3) numaralı sanca! sahibi Azizdir. 
Pazar cünü lstanbuldan Kad·köyü
ne koreste nakletmiı, u~k~panına 
dönerken dalıralara kapılarak Mar
maraya açılmıı, iki ıün, iki gece 
dalıralarla çarpışını' ve nihayet bit
kin ve bayeın bir halde Bandırma 
sahillerin~ düşmüıtür. Aziz biraz 
iyileşmiıtir. Dönebilmesi için lstan
buldaki akrabaıından yardım iıte
mektedir. 

Poliste 

ldarei hususiye, bu sene Edirne
kapıda da bir mektep inta etmek is 
tiyor. Bu mektebin arsası henüz bu
lunmamıfbr. Daimi encümen aza11 
Edirnebpıda Mihrimah Sultan ca
mii yanında bir arsayi gezmit, fakat 
arsanın öııünde esiri bir hamam ol
duğu İçİll bu luımamm istimlaki i
le buraya mektep yaptınlması kabil 
olmadığt anlaıılmıttır. Başka bir ar
sa aranacaktır. 

Sahte şahadetname 

Ortalıkta bir kırmızı yumur 1 - Avrupadaki ziraat mek-
ta bolluğudur, gidiyor. Malum tepleri, en iyi topraklar iiaeria 
ya, önümüz paskalya.. Eaki- de teaia edildiği halde bizim 
den paskalyanın gününü tayin Halkalıyı terkibinde yüzde dok 
ederken: "Martm on beıinden san kireç bulunan bu laıll' top 
sonra giren ilk arabi ayının rakta kurmuılar ... 
bilmem kaçıncı haftaıma teaa. Noktai nazar fU imif: iyi 
düf eden pazar günü ... ., diye toprakta berket çalııır. Mari
kanıık bir ıey söylerlerdi. fet böyle çorak topraklan ib,.a 

Sonra, bir itikat daha var- etmektedir. 
dı: Halkalı'nın ilk boca.lan, pek 

-:: Pukaly~ yu~urtaımm mütkül terait içinde geceli p 
kabugu yere dutmedıkçe ha••· düzlü çalııarak bllıiinkü teei-
lar düzel~z! &atm ilk toıh~unu atmıtlar-

Sokaklar, kırmızı yumurta Bir ziraatçı ahldı: 
kabuklarile dolduğu halde, iyi _ Bu arazi, hatırımda kal. 

Geçenlerde Akif efendi isminde havaya bir türlü kavuşamadık! d - .. be . .1 d 
S. b d . . ıgına gore, ma yıncı er ea 

biriıi sahte lise ~adetnamesi tan ız, una ne eraınız... b' · "fu 1 b" 
zim edet"ek darülfünuna ainnekle Dikkat! Önümüzde sayılı •. ınne lm~ns.up nlut zbuu I ır bza-

a b' f d h 1 u.n ma ı ımı§.. • an un uo 
maznunen ağır ceza mahkemesine ır ırtına a a var: ' ca zengin toprakları dururken 
verilmiıti. - Koz kavuran fır!ınuıl:· . mektebin Halkalı'da kurulma· 

Ayni tekilde diğer bir hadise da· Allah vere, koz yerıne bızt , smda biraz da bu nüfuzlu za. 
ha olmuıtur Geçenlerde Cevdet ,.. kasıp kavurmasa... ı t t · · I d 1 

ın eıın o mu,, er er .. 
fendi isminde birisi &aht<' bir şeha- • 
<letname ile Buraada bir m<'':tebe Sirkeci istuyo~undan tre- Ziraat odasından ~evimli 
~ irmek istemi,, fakat it meydana çık ·ne binerken hiç birimizin neş'e 1 .~ir zat: bağcılığa daır. la!lı 
nu~tır. si yerinde değil ' i. bır bahıs açtı. Çok eski bır 

Yapılan tahkikat neticeıinde ,e- Gı'.iya toprak bayramını kut bağcı olan akrabasından ıek· 
lıadetnamcnin lstanbulda tanzim lulamağa gıdiyorduk. Soğuk ı senlık bir zat, bağdaki yanaşma 
edildiği anlaşılmıştır. · şimal rüzgarı donuk yağmur lara ızaığı zaman şöyle çıkı. 

Tahkikat yapılmaktadır. tanelerini camlara serpıştirir. şırmış: 

Ticaret talebesinin 

Viyana seyahati 

Ticaret mektebi talebesi Viyara
Y• bir seyahat tertip edecektir. Bu 
&eyahate ittirak etmek için behe.r ta 
!ebeden 35 lira almacaktır. Aynca 
mektebin tetkik seyahatleri için mev 
cut tahsisatı da bu yolda sarfedil,.. 
cektir. Mektebin ekseri talebesi se
yııhat için 35 lira v~yecektir. 
Bu ![ibi talebeler 35 lira viennedflll 
mektebin tahsisatilo Anacloluda tet
kik aeyahatı yapılmaımı istiyorlar. 

ken köşemizde, moraran elle- . - Zati ne olacak? Bağcıh-
rimki oğu§turuyorduk. ı ~ın ~iri eşektir... Hayİr mı ge 

Arkadatlardan biri: . lır sı~den? . 
- Bugün günlerden Nevruz. Zıya Bey, merak edıp sor· 

diye söy.endi ve il.ive _e~tiı 1 mu§: • _ .. 
- Baharın mü1decııı !.. - Bagcılıgın pırı neden e-
Ben guya teı;elliye çalıt- tek oluyor? 

hm: ' Tecrübeli ihtiyar, fU hura. 
- Fena mı? Sünbüll hava! .. feyi anlatmış: 

- Evet .. öyle.. - Vaktile, bağ budaIDMı 
Y qilköyde trenden indik. ne olduğunu bilen yokmuı. Bu 

Halkalı mektebinin otobüıleri danmadık bağ da tabii üzüm 
bizi bekliyorlarmıı. Şiıman vermediği için a,.ma kütükleri, 
karınlı azametli bir otobüıe, sade boy büyütürlermit. Gü-
yerletmeğe çalıtıyoı·duk ki çi- nün birinde, aç bir eıek, bai~
senti ziyadeleıti. girip, kütüklerin uçlarmı bi-

Yolda, Ziraat odası azaaın· rer birer kopararak yemiı. 

Belediyede 

Otobüsçüleri de mu
tazarrır etmemeli 

1 •••••• 1 

Yangınlar çoğaldı 
dan Ziya Bey geçtiğimiz yer. Mevsimi gelince, her kütüiün 
ler hakkında izahat veriyor: altında 1allam aallom üzümler 

- Şu aolumuzda gö~~ peyda olunca köylüler tafll'" 
tümsek, mqhur Rus abıdeaı- mıı. "Bağcılığın piri qektir" 

•••••• 1 

Belediyenin onların da. menafiini Hemen her szün muhtelif yerlerde 
telif edecek bır bir iki yangın oluyor 

şekli hal bulması şayanı temennidir lıtanbuı yanırınları bilhassa '°n ma1ıa1ıı itfaiye tarahndan oönctürül· 
yeni otobüsler ge~irtmek ve bir ay içinde oldukça artmıştır. müıtür. 

Otobüs iıletmek imtiyazı ~i ıeferler'ı tesis ederek ııe baş.la- Polis raporlarına nazaran şehir- Yaralanan mey han ecı' 
h, beki 'ld'"' 'b' beledı· h t deki wündelik yangınlar bazen 2-3 Yet em ıgı gı ı . k . . ' ktı'za eden ta sısa " 

nin yıkıntıaı... sözü, işte o zamandan kalmıt-
lçimizde 93 ~eng~ne yetiten Ayni' zat ltalyada yet.İfen 

'er Yoksa da abıdenın yılaldı. b' · .. .. .. bal! d L.ı . . ır nevı uzumu an ıra ....-
~1 minü hepmıız hatırlıyoruz. 1 d thed' d • •- k b' k" an ıra me ıoyr u: 

Az ileride uza tan ır oy Ad K 1 d' 1 - ına ıra ıyor ar. 
belirdi: .. • Ben, re&imlerini gördüm de 

- Safra koy!... hayret içinde kaldım. Her sal. 
Sarsıntıdan, zaten 1aframız kım tamam otuz b- okka ge 

B. . . t ld , -y 

kabarmıttı. ırısı a ı ı: liyor.. Parça parça makasla ke 

Ziraatçilerden bir zat atıl 
dı: 

- Diyanbekir karpuzu ci
bi cleaenise. .. 

Mumaileyh devam ediyor: 
- Dallar, bu ağırhk altm 

da kmlmaaın diye , kütükleri 
m•nciaikle havaya kaldırıyor 
la.rmq.. ••• 

Bu tarifte mübalaja çqııia · 
- biri tüldü: 

- ~. yaptın ha! Mu 
mafih, hakkın da var .. Mala 
ya, bugün NeTTUZ ... 

Sofra, toprak bayramı ..,.. 
refine, ıöknar dalları, çam fi. 
!izleri, kurutulmuı buğday ba
p.klarile ıüslerunitti· 

Mektep müdürü, kadehi e 
linde ayağa kalkarak hazıru
nu, toprak bayramı terefin. 
mektep topragının mahsulü ıı 
raptan bir yudum içmeğe da 
vet etti. Sağımda oturan biı 
zatın kadehi, yalnız dudakları. 
na dokundurarak geri çekme 
ıi vali beyin nazan dikkatini 
celbetmişti. Sofranın baıındar 
iltifat etti: 

- içmiyorsunuz ya? 
- İçiyorum efendim .. 
Fakat bu sefer de ayni ha. 

reketle kadeh dudaklarına k.. 
dar gitmişken tekrar geri dön. 
dü. Ben dayanamadım: 

- Beyefendi, galiba Y qif 
hilildeıuiniz ! 

- Hayır! 
- Şaraba iltifat etmedinia 

de .... 
- İçki kullanmam .. 

- Şu halde Yetil hililim 
ba11ndan ıayılıramız ... 

Güldü: 
- Evet.. Kendini Yetil hl

Wc:ı göatermiyen fahrt bir L 
aa, diyebilininiz .. 

. 
Sofradan kalktıktan ıoara 

bahçenin 11lak topraklannda 
bir müddet dolaıtık . Yağmur, 
hiç durmadan yağıyordu. 

Matbaaya döndüğüm zanıuı 
arkadqlar sordular: 

- Toprak bayramı nasd 
geçti? 

Ayağımlll altmda birikmı 
çamurlan göaterdim: 

- Bu sene pek çamurlu! .. 

M. Salahaddin " b Iedıye ma ıçın 1 den a .. oı dütınemektedir. .. .. ,eye ven'ld·ı. Hu"kumet e 1 kt' ...., 1 BP•ikta•ta oturan tutün anıelesin ayrıca düşünü ece ır. Son 24 saat zarfında 3 yangın o - ~ ' lk Ye bu imtiyazı vermesi mevzuu den Çakır Süleyman, evve i ırece 
hah 1 d tobu"s ı·t B A k ya muttur E: iki ş· l'd 1 t Orıaköyde tramvay caddesinde ah-

- Ne duruyoruz, hemen j sip satıyorlar. 
safraları atalım! 

Ziraatçilerden bir zat anla· -----~-~-----------------11!!•· 
tıyor: Soya faıulyası ı Kıptılar iskan ediliyor ao un ug"u zaman, o . . HaAm1't ey n ara 1 - vve ırece, iŞ 1 c zzc 1 ·ı·k d ... J t . f · · çalık ~e meyhanecı ı e en wuçonun eteni erin menafii de nazarı ı ı- • • Pllfa sokaııında Ard~ e . nın evın- .. . 'd k b' .. dd . b y d or kmı dukki.nına gı ere ır mu et ıç-

". ra almacag" ı bildirilmitti. a gı ıy den yanırın çı ştır. 1 · b' ı k bir meıeleden dola 
ınıı, ır pt'.l ı , .. 

nı belediyenin iılemekte olan . . . Ha· Ateş, evin alt katı?da~ ıoba boru yi araların . kavga çılcmııtır. Uzun 
otobüsleri 1atın alacağı zımnan 1 Belediye reıs muavınbt . larmın yanma" netıc!ıınde baca müddet devam eden ağız kavga11n-
)., b I ed l d I • be- B belediyeye ait azı ış- kurumlarının lutuşma11le çık•nıştır. dan sonra Süleyman buçağını çeke-
1.a u i iyor u. mtıyazm 1 mt ey t Bul'ada b&Jlaya.n yan~ın, oda t~- rek Mico'nun üzerine atılmış ve ya-
1 ediyeye verilmesi lehinde söy., ler hakkında vekalete temuf e yanına ve bağdadılere 11rayet etını• ralar.mııtır. Vak'ayı müteakip gelen 
tnecek çok sözler vardır. Çün- k .. o"nüınüzdeki ha ta ve oda kısmen yanmıttır. Bu sırada 1• lan Süleymanı yakala • .. . ... akl. me uzere . bu d d . po •~ memur -

l(u ışletmek umuını n ıyat me . . nk idecektır. gelen itfaiye yanıı:mı erece e ı- ınışlar Mico'yu d• hastaneye kal-
selesidir. Seferler daha munta· ıçmde A araya g ken söndürmeğe muvaffak olmu&- du·mışİardır. Tahkikat devom etmek 
~a.ın yapılacak ve ~ir çok .kaza- Ecnebi şoförler tur. te~ir. 
la.rın da önüne geçılecektır. Fa Yangının neden çıktığını anlamak l 
kat 'imdi ~nla,ılıyor ki bd;cfi- Yeni it kanununun ec:nebil.e: için tahkikata vaziyet ~den zabıta J(açak cıgara ar 

T ..,.. • 1 k d b evin 4000, eıyanın da 3000 liraya 
Ye otbüsleri satın a ma mye- re menettiği meslekler en ın siırortalı olduğunu teopit ettiii ci- Seliı.nik trenile Bakırlıöyüne ge-
linde değildir. Bu suretle ole>- de ıoförlüktür. Mevcut ehliyet hetla ehemmiyetle tetkikat yapmak· len yolculardan ınadam Desp!na'nın 
b.. il' ola f d Bwı- bavulunda üç paket Yunan. ".arar. aaı Us itletenler nıutazarr • nameli 3459 .,.. ör var u • tadır. d edilm 

kı T- 136 Mah bulurunu~ ve müıa ere ıttır. 
caklardır. Belki de bir ta 111 er larm 2990 nı Türktür. . .~ı 2 - Diier yanırıo mutpafA 
t~büaler itletilecek bir b~lde de Türk tabiiyetinde E~enı, yu:ı: dadır. da Çinil' han .. ka 
ı:ıldir. Fakat her halde l!e ya-. elliıi Rum, 70 i Musevı. Bunun Saatçılar 1 ın ust tın 
ray~-Iar da bulunabilir. Beledi ha..;cinde kalan ecnebi toförle- da Simon .ı. nin kundura imalatha-.... • • nesinde ~- Eliz ve Ester iıim. 
Yenin her halde otobüs itleten· 1 rin mikdan 107 dir. Bunlar fO terindeki iki musevi kızının dikkat
lc=rj0 menafiisıi de telif edecek förlük yapamıyacaklardır. sızliiinden boya kazanından kutu-
bır tekli hal bulması ve bwılaril: Milliyet itibarle töyle tak- lara tnziyat yapılırken yanırın çık-
rı h I ve y mı§ itfaiye de haberdar edilmiıse 

n ınuuriyetlerine nıa a aim olunmaktadırlar: 17 unan de, 'gelmeden söndürülmüttür. 
IDeınesi temenniye tayandır. h 20 ltalyan, 17 Fransız, 4 Al .. 

Meyhanede tütün 

Ortaköyde meylıaııec:İ l.azarinin 
dükkarunda 4li J"Prak tütünü bu
lunmuı ve müsadere eclilmittir. 1.a. 
zari hakk•nda tahkikat yapılmakta
dır. 

Bir çocuk yaralandı 
. . , . . ' S 45 be az Rus mül- 3 - Bak.ırkoy.d~ hat boyunda lb-

Belediye ııındı ıılıyen ote>- man, 4 ırp y ·ır tt O• r1<him B. ym evırun bacıuı tutuşa· Reıiktaşta Akaretlerden geçmek-
biialeirn 1ahiplerinin zarar et- 1 teci ve 6 muhtelf ~1 !Yte e t rak yanııın çıkmıt ve derhal gelen te olan g yqlannda Bürhana 2227 

' f" Şu ıhesaba gore 11 en me- numaralı otomobil çarparak bllftn-
11\eıneleri için belediyenin nez• ;:d·ı kler ancak 107 ehliyet 1 ~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!• j da yaralıııtı1'tır. Kaçan ıoför aran-
reti altında ve maliyet fiatıru ve 1 

1 r ecnebi tofördür. k11mma meccanıon tasarruf ede maktadır. 
borçlarını ödeyinceye kadar iy name ı • bilmek ü.:ıere .erı_neni m~aatırı Atılan silah 
tenıeı . .. d eı--~ c1ü Panaaltıda eskıden nıüteveıtı hey etme muracaat erme mmaa e ~· • .. 
'iinınektedir. . yanan dükkanlar etm;ı!;;et meccanen terkedile.. 

d Belediye Avrupadan yem· h t amvay cek kıamın daha mahdut olma.. 

1 
en otobüs getirtecektir. Bun Pangal~ı~a ama~ rkatolik 51 lizım geldiğini ileri sümıüt 
lr tehrin ihtiyacı görülen her ı durak yeruı e ermetnı ait 7 ve tapu idaresine müracaat ede 
enıt· . 1 k . M Mihtaryan manas ırına 1 . tı fi • ıne ıt eyece tır. aaJJ1a· 1 • • ı .. ~ el yan rek ikraz muame eııı yap rmıt 

. ilı. ııntıyaz veri,irken hükôm~ 1 dükkan bır ~ sene e~vı cad. tır. Ayni zamanda noter vaaıta 
1htıyart, mecburi hatları tayın 1 mıştı. Beledıye, Panga .t 

1 
t sile de Belediyenin tebliğat ve 

etnı• . d · · bu kısnımı genış eme- . · M 
. ıt, ı:nevime göre ıervıaler te eaının d'.. de kanunun kararım protesto etmııtır · e-.. .. .. • verıınn · 

Mahmutpqada manifaturaci En
ver ve arkadatı Mehmet efendilere, 
Enver ef. nin amcası Hayri ef.silih 
attığından yakalanmıftır. 

Kapıp kaçtılar 

Sabıkalılardan Mahmut ile Os
man Beyazıtta Çifte Saray!, rın ö
nünde ıreçmekle olan Salih ef. 

_ Bu köy, tilki yuvaudır.. Trabzon ve Rize taraflarında so- . . • . 
Hah işte bir tanesi ... Camm gör ya fasulyeıi ziraatine çok ehemmi- ~~dolunun. muhtelif vil&ye_tleı:m 
müyor musunuz? yet verilmektedir. Bu fasulyeye ma ~e _goçebe halin~e ırezen. kıptilen.n 

b k k. hallinde ,eker fasulyesi .-mı veril- 11kiuuna ehemmıyet verilmektedir. 
lıaret ettiği tarafa a tı mektedir. iskan idaresi Konyanm . Ka~ınh.""! 

Mini mini bir cisim, adeta U· Bir ziraatcnnız soya fuulya1ınıa tanflarmdan 150 hanelik bir kipb 

car gibi çemenler üzerinde ko- diğer faaulyadan daha besleyici ol- lı~il~ini Konya civarında i.sk&n et
juyordu. Arkadaşlardan biri. duğunu söylüyor. Bu fasulyeden mqtir. 
nin avcılık damarı kabardı: yaf ve peynir çıkanlmakta, küsb... 

Ah b. •ft 1 1 si hayvanlara verilmektedir. _ ırçı eoaa... R' T Umumi harte ızeli ve rabzon-
Ben, büzddüğüm köteden lu askel•den Ruslara eoir dütenler 

başımı çıkardım: Mançuri civarına sevkeılilmiılerdir. 
- Çifteyi bırak amma, bu Soya fuulyesi Mançurinin batlu:ıa 

havada bir "tek., olsa, daha çok iıtihaalatıru tqkil epder. 
itimize yarardı.. Türk esirleri araaında ziraatla 

Y 99il bir çam konısundan mqlul olanlar, lıu fuulyeye -U 
8 k ·ı etmqler, miitarekeclea ...,. - ,,. geçiyoruz. u orunun az ı e- tana avdet ederlerken fuul,..ın to 

l'İıi Halkalı mektebi.. Nihayet humlarınılaıı birer miktar tedarilı tıt 
mektep binalı da göründü. Sa. ıniıler ve -leketlmine ~ 
ate baktım: Y etilköyden Hal- bunu elnnitlerdir. Netice iyi olmat 

kahya tamam 22 dakikada gel :. ';~:.:'ı:'1r::!ıy.;":,:";'.t 
mitiz. Davetlileri kapıdan kar mz kendi ilatiyacı İçin .ıa,_. Zinıat 
ıılayan, mektebin kıymetli mü velı&leti bu 1uuıyenia wniıeıiM ~ 
dürü Tevfik Dündar, Ziraat ı14matıdır. 
odası reiıi Lutfi Arif, Orman ------
mektebi rektörü Mazhar, mü- Şirketlerde heyeti umu 
derris Tefvik Ali Beyler, önü- miye içtimaları 
müze düşerek bizi 11cacık bir o T_.y, Elektrik ve Tünel p.... 
daya götürdüler. ketleri heyeti umumiyeei bu lıafta 

Toprak bayramım, her tara :ııarfmda toplanacaimdan fiırbt -
fı kapalı, bir odanm içinde, &il· lUıi idare reW M. Veyi ve aııadaa 
rül gürül yanan sobaya baka. M. Selem tehrimize ııelmitlerctir. 
rak tes'it etmek oldukça firak
lı geldi amma, ne yaparsınız?. irtihali Müeıuif 

Mektep müdürü: 
- Ah, diyor, bugün i.lem- Sabık lzmiı;. Seyriaefaln ... 

de hava güzel olmalı idi de ai· centuı Hatim Bey BoyacıkO
ze her tarafı gezdirmeli idim... yündeki ıahilhaneainde dün ve.. 

Toprak bayramı günü, bq 1 fat etmittir. C--i bu~ öl 
ka ne konutulur? Tabii söz,, le namazmdaa ICIDr& Emarııln-

ili e dair... daki kabriatana defnolunacak· 

Yaprak sigaralar 

Tütün inhilllll' idareoi Ada-da 
paro sicaruı ,_..k için tü~ tec 
rübeleri yapmıftır. Bu tecrubeler 
neticesinde yetiftirilen tütilnlerd.. 
i · bir netice çılrm•mtflır. yı • . .. __ , . .._ 

Tütün inhiaar ı_._ en :ıııya ... 
pipo tütününde -....ffü olmu,ıur. 

Kırmızı motör sahipleri 

tevkif edildiler 

0ç ııün ene& Unlmpem köprilsil 
öBiindeki faciaya sebebiyet ver.,. 
DM>tönin lıaptanile beraber üç tayfa. 
• enelai cün Müddeiumumilik ta · 
nıfmdan lkiDcl Müıtantildiie veril· 
mittir. 

Müatantilı 0.- lıaptanla ben> 
ber bataltmda bulunaa tayfa M» 
hlddia haklmıda tnlôf müzekb. 
nR keamit, ıliterlerini ~ .. 
ralanqtır. -----

Yalova bu aene 

ucuz olacak 

Seyris.nin müdürü S.dul~ bey 
bu .-. Yalova da yeni tel!~ ~
pıldığmı, parkların tevsi edildi~uıı, 
otellerde ymııelı: yemek mecbuny• 
tinİD b)chnldıiuu, b...ı-in ..... 
li y....ı.,....... ~nin ....... .................. v.....-- .... ,.. 
t.sık 5 ıl ": ...... ılirt linı ......... 
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~illiy~t ' 
Asrın umdesi "MlLLlYET" tir 

26MART 1932 
ldazchane: Ankara caddesi, 

100 No. 
Telgraf adresi: lst. Milliyet 

Telefon Numaraları: 
Başmuharrir Ye Mildilr 24318 
Yazı itleri Mildlirlilğil 24319 

1 dare ve Matbaa 2431 O 

:\BONE 0CRETLER1: 
Türlciye içiıı 

L K. 
4-
7 50 

14-

3 aylığı 
6 

12 .. 

H.1riç ;,ın 
LK. 
ı-

14 -
28 -

Gelen evrak ıeri verilmez -
Müddeti geçea nilabıler 10 ku· 
ruştur. Gazete ve matbaaya aiı 
şler içia müdiriyete mürac:aıu 

edilir. Gazetemiz i.llnlarm nıes'u· 
'iyetini kabul etmez. 

l:SU~UNKU HA VA 
Y cıtllköJ' ruat m<'rkezi,.den 

verilen malümata aaaraa bucün 
bava dı:teriyetla bulutlu olacak 
rüzPr miıtehıı.ni) olarak mute
dil siirl!tle esecektir. 

Diin azamı &...arct - 1 asgari 
- 1 derece icli. Tazyiki 761 ...;.. 
limetre idi. 

Diyarbelrjrde, Malatya Te Si
nop'ta kuvvetli hrtınalar TllJ'<lır. 

Haf.tanın Yazısı 

Binalar 
Ve şarkılar 

Orijinal düşünenleri, gören 
!eri severim. Bu (Orijinal) ıö 
zünü kullandım diye bana kız. 
mayınız. Türkçede bu manayı 
tam ifade edecek kelime bula
madım belki gayri me'nus bir 
arap veya acem kelimesi bula
biliriz amma bunun yabancılık 
itıbarile berikinden ne farla o· 
lur. 

Alaturk. musiki meraklıla· 
nndan birini tanının. Belki 
ıiz de bilirsiniz. Ali Ragıp. Bu 
çocuk şarkılan hakiki mana. 
larile değil ilham ettikleri fi. 
kirlerle, mecazi ifadelerile 
okur ve dinler. Sesi iyi değil 
amma edaaı iyidir. 

Evvelki gün bana gelmiıti. 
Ne münasebetle cebinden çı
kardığını hatırlıyamadığım not 
defterini masamın üstünde u
nutmuş, giderken kağıtların 
arasına kantmı9, ben de gör
memiti.m• Sonradan farkına 
vardım. Bir not defterini karış 
tırmak ayıptır. Lakin birçok 
yaptığımız ayıp ıeyler gibi bu 
nu da yapmaktan nefsimi me
nedemedim ve karıştırdım. Gö 
züme Orijinal bir liste ilişti 
ve kopya etmeden kendimi ala 
madım. Sonra kendisini gör. 
düm ve kopya ettiğim ıeyi ga· 
:ı:eteye yazmama müsaade iste
dim, bıraz nazlandıktan sonra 
bu müsaadeyi verdi. Kopya el· 
tiğim ıey bir talam ıarkılar
dır. Bu ıarkılann yanında da 
bazı bina isimleri yazılı. ifade
sine nazaran bu ıarkılarla bu 
binalar arasında ilham müııa. 
oebetleri vanıut •• 

Köprü: 
Denize daJar-m mı bir ba

lık alayım mı 

MiLLiYET CUMARTE;;I 26 MART 1932 

Ay batb ıünet doadu 
Daha yalvarayım mı? ı 

lı Banka11: ,.., _,. 
Omrüm artar sana baktıkça 

pereııtiıle benim 
Canımın cananısın ruhum 

musun ıuhu ıenim 
'\ 

(, __ ı_k_tı_s_a_d_t _h_a_r_e_k_e_tı_e_r __ J Hikaye 

En sonunda 
Kontenjan siyaseti ve ticaret Celestin muhayyeleainin kuv 

Borsa: 
.lıııa.ıı yemek is ter de yine 

Şanj ve ~iat ~ahavvü.~atı umu~ 1 caiz olamaz. F ransanın tatbik ettiği 
harpten berı tarife mucadeldennı kontenjan sisteminin doğru olabil
tevlit etmİJtir. Vakit vakit vaziyette mcsi için hiç olmazsa ithalat mikda
sükun husule eelerek nishi bir ger- n her memleket için müsavi olma
be•tii mübadele teesaüs etmiş ise de lıdır . 

vetine biı·az da kaleminin ucun , 1rıı::::::m1111=•mmıc::s;m•••m•••m•••••••••ıııl 
daki uslıibun inceliğine güvene i M A J İ K S İ N E M AS 1 N D A 
rek derin bir edebiyat hırsı ile 1 Z D 1 V A Ç L 1 M İ T E D Ş 1 R K E T İ 
bir roman yazarak bastırmak .. .. . . (Mariage Limited) 
bu suretle hem servet, hem şöb 1 ıorülınemış zengın ve çok şen sözlü, danslı ve Jarkılı bir OPERET
ret kazanmak İstiyordu. 1 VODViL Mümessilleri: Fevkalade güzel bir yıldız CHARLOTTE yer yer usanmaz 

'Aç gözlü gönül bir gecelik 

para kıymetlerinin yeniden sukutu, Fransanın kontenjanı tatbika 
İstihsal fazlalığı ve para nedreti baş başladığı ilk gilnlerde ithalatı tes Çalııtığı Katibi adillik daire SUSA - Meşhur bir artist CEORG ALEXANDER - Jön prÖı:aye-

' vuslata kanmaz 
göaterdikçe tekrar gümrük tarifele
rinin tezyiı!ine veya tahdit tedbir-
lerine müracaat e<iilmiştir. 

Fakat bir ime vakitten beri bil
, J hassa ithalatm kontrolünü ve lahdi 

dini istihdaf eden yeni bir .sistem 
neydana çıkmıştır. Bu yeni sistemi 

Kırmızı konak: 1 ilk defa tatbik cde"n Fransa olmuş
Meyhane mi bu bezmi tarap tur. Fransa son zamanlarda ticari 

hanei ceın mi fadiyet noktai nazarından _•.rip bir 
P4'Vll1ane mi bu efseridaratı vaziyet karJlsınd~ kalnıı§trr. Umu

Düyunu umumiye: 
Felek bana neler etti 
Bu gençliğim elden aitti 

haşem mi mi iktisadi buhran neticesinde ihraca 
tmm günden güne tenakus ettiği 

ve ecnebi memleketlerindeki müıte
rilerinin tediyat kabilyetle:-inin a-Babıali cadde:;: 

t;amla kıymettir ömrün 
ııeldi aeçti mevsimi 

, Bir dem olsun görmedim 
iau41edil ben kendimi 

Belediye: 
Alantıya Alıverdim çifte 

sandal piyade 

El cefada ben safada botin
di yar hoıindi 

Haliç vapurlan: 
Acaba ten misin :ı:ederin var 

mı 

Ne kadar bitkinim haberin 
var mı 

\ 

Babıali~ 

Olıe de &§ık unulmaz yaresi 
Atkın ölmekten de güçtür 

J;areai 

Piyango: 

2aidıiı br sırada meınleket mal.su0 

lat ve mamuli<tma r.isbctle kıyas ka 
bul etmiyecck uzun fiatlara aatılan 
ecnebi mahsulat ve mamuliitı Fran
sız piyasalarını istilii etmiştir. 1 tha· 
lat fazlalığı o dereceyi bulmuıtur ki 
geçen haziranda ticari tnÜWl:ene açı 
ğı bir milyar <lört yüz milyon fran 
ga çıkmıştır. 

Bu garip vaziyet karşısında Fran 
sa hükumet yeniden gümrük tarife
' oı-inin tezyidi cihetine gitmeği mu
vafık görmemi~tir. Böyle bir tedbir 
hay~tı <!aha fazla pahalılaştıracak 
ve ihracatı da sekteye ug ::atacaktı. 

Fran>a bülıt-meti gümrük resimleri
nin te:ıyidinden ziyade gittikçe ar
tan ithalat fazl.ıl }ma bir set ç~k
mek iıt i",Ş ve kontenjan ıistemine 
mÜrc""..aat etmiştir. 

Fransaıun kont.;,njana tabi tuttu
ğu başlıca maddeler hayvanat, et
ler, kümes hayvanatı, kabuklu yu
murta, süt, peynir, ıarap, kereste 
nobilyc ve ryuncaktır. 

bit edilen mikdann muhafazası hu
susunda müşkülata tesadüf edilmiş
tir. ilk hadise ltalyan şaraplarının 
ithalin-le eörülmüştür. 27 a,,austos 
193 l tarihli kararname ile F ranıa 
ya ithal edilecek 1 tal yan farapları

run kontenjam 250 bin hektolitre o
larak tesbit edilmiştir. Halbuki haki 
ki ithalat 800 bin hektolitreyi bul
muştur. ithalatın tesbit edilen kon
tenjan mikdannı geçmemesı ıçın 

Fraru;a hükiimeti müessir bir tedbir 
o]D1('k üzere permi usulünü vazet. 
tniştir. lthalat tacirleri kontenjan 
dah:linde ithal edecekleri eşyıı için 
permi almak mecburiyetindedirler. 

Fransanın tatbikine baı,lııdığı 

kontenjan siyaseti det-bal diğer mem 
leketledn şikayetlerini ve hatta pro 
teıtolarıru nıucip olmuştur. Bu mem 
1 - k~tler de Franııaya karşı mukabil 
tedbirler ıılmı!lardır. Danimarka ve 
Hollanda hükumetleri Fransa ihra
cat ticaretini alakadar eden bazı et· 
yanın giimrük resimlerini arttmnıı· 
lardır. ltalya Fransadan gelen kon
yak ve {Bmpanyayı kontenjana tabi 
tutmuştur. Kanada Fransa ile aktet 
tiği ve önümüzt:!eki haziranda hitam 
bulacak olan ticaret muahedesini 
feshetmiştir, Belçika mukabil ted-

sindeki dosyaların tozlarını yu ' . lerin en sevimlisi WERNER FUTTERER. 
Bütün İstanbul balkı bu harikaY, gidip görmekte ve yürekten 

ta yuta verem olacağına, şöhret 
ve para kazanmak elbette daha gülmektedir. 

ilaveten: P. D. C. halilıazı:r dünya havadisleri arasında Çin ve Ja~ 
iyi bir §eydi. Bu kararla günün ,.-·· muharebesi ve dehşetleri. 
birinde dosyaları bıraktı ve evi ••••••••••••••••••••••••••-= ne kapanarak çalışmağa koyul. ' -

d~ . ı.-----~------------..... 
tik gün deste deste kağıtlar 1 MEKSl.KALI FAHI .. ŞE aldı, intizamla masasının üstü· ı· 

ne koydu ve kendisi de sandal
yeye oturarak kalemi eline aldı 
ve başladı yazmaya.. (La courtisane Mexicaine) 

Evveli romanın mev~ua ya· Zevk ve şehvet - tangolar - serenatlar 

raşacak güzel bir ismini bul- filmidir• 
mak lazımdı ve buldu. 

BENveMETRESiM 
Muasır ahlaka dair büyük 

roman 

SAADET GÖLGESİ 
(Papa Longuea-Jambea) 

Romanın İsmini henüz yaz. Fnıuızça sözlü film. 

mıştı ki müthiş bir ses gürledi: 1 JANET GA YNOR -

- Vay utanmaz herif vay! : WARNER BAXTER 
Demek senin metresin varmıt 

1 
tarıılmdan. 

bal Metresin olduğu yetiımiyor '.ECONÔMOU-OPERETHEYETI 
muı gibi bir de alakasızlığmı Fransız Tiyatrosunda 
elaleme ilin etmeğe mi kalktın? Bu akfllm saat 21,30 te 

AS R l SİNEMADA 
AL TIN GASIPLARI 
(LES CONQUERANTS 

DE L'OR) 
Bua:ün ve yarm 

saat 16,30 mııtineaincle SAlT 
EDiP ve FERNANDA 
tarafından yeni proa:ram 

ve Mösyö ve Madam ve Matma
zel NEZER tarafından yeni Atina 

rövü1eri. 

birlere geçmiştir. Celestin karısının hançeresi TCHIN TCHI LA 

Kontenjan ıiyaaetinin ticarette ni tanıdı. Ôyle karı ki keskin 
husule ıretirdiği tesirleri de gelecek . gözleir bir saniye bile koca.aIDJ 
maalemi:ıde iza1ı edeceğfa. kontrolu ihmal etmiyordu. 

İhracat Ofisi Raportörü 
A. Emrullah 

- Sahi.. Belki de karımın 
Durma.dan aylar geçer yıl

lar geçer gelmez sesin 
Hasretin gönlümde lakin 

kim bılir sen nerdeııin 

Fransa ticaret nazırı ı.0ş kinu.. r:: 
nusanide Paris ticaret odasmı!a kon 1 

tenjan sistemi:ıi müdafaa oadedinde 
irat ettiği bir nutukta kontenjan sis J.alih 
teminin her türlü idari müşkül· ttan 

Rıfkı Beyin 

Celestindü,ündü: I Beş hasla Var! 
hakkı var. Muasır ahlaktan hah 
i sedelim derken, ablikaızlık ça- Etem İzzet Beyin en yeni edebi romam. Kitap halinde 
murwıu deşmiyelim. çılonıştır. Tevzi merkezi Suhulet kütüphanesidir. 

Ticaret odası: 
Entıırisi alıı benziyor 
Şeftalisi bala benzıyor 

Türkocağı: 

Neyledi gör bana ol mah 
ü mehi 

Dağa düıürdü bu dili vilehi 

Darülfünun: 
Bu imtidadı cevreki bahtın 

§İtabı var 

Mihnet medar olan feleğe 
intiaabı vv. 

Osmanlı Bankası: 

'\1üjgan gibi hicran oku ta 
kalbime geçti 

Kaçsam dedim eyvah o da 
bisut o dıı geçti 

Otomobiller: 
Edalı bir yosma karanm al· 

dı 
Beni mecnun gibi aahraya 

aaldı 

Gazeteler: 

azade olarak tatbik edileceğini be-
yan etmiştir. Fakat çok geçmeden 
hadi•at tic:<.ret nazırtnın sözlerini 
tekzip etmiştir. Kontenjana ta.>i tu 
tulan etYamn Fransaya ithali için 
permi ıısulü vazetmiştir. 

Fransanın tatbikine başladığı kon I 
tenjan sistemi ilk defa Franrnyı di- I 
ğer devletlere rnpteden ticari muka 
veleler üzerinde tesirini göst -rmiş- ı 

tir. Franıanm diğer devletlerle ak- 1 
teltiği ticaret mukavelelerinin tkaeri 1 
si en ziyade müsaadeye mazhar mil 
Jet muamelesi şartını ''ıtiva etmek- 'ı 
tedir. Bu ~rtm vaz'mda maksat her 
hangi bir memlekete bahşedilen mü 
ıaadenin ticaret mukaveleleri mer'i. 
et mevkünde kaldıkça diğer memle 
ketlerin de tamamen müstefit olma• 
sını temindir. Halbuki Fransanın ti 
caret mukaveleleri aktettiği memle
ketler arasında fark gözetmesi doğ 
ru değildir. Mesela bir memleketten 
yüz bin kilo buğday ilhal ederken 
diğ~r bir memlek•lten elli bin kilo 
buğday ithaline muvafakat etmesi 

........ ·-····----····-··· .... ···---... -· 
Kuyumcu dükkanı: 

Al sazını sen sevdiciğim çal -
hevesinle ı 

Sabrımı gamzelerin sihr 
ile tarac edeli 

O güzel gözlerinin nuruna 
yandım ezeli 

;aı aöyle benim ıarkımı ~ev· ~i.ste bu kadar değil . amm~ 
dab aesınle I ıahıbı bu kadannın neşnne mu 

saade etti. Ve karilerimden, 
Sarraf dü1'ki.nı: bu listeye ilave eclilecek şarkı-

Ceçti alamü firakın ca- lar hatırlıyanlann bana yaz. 
mma malannı rica etmemi dıı şart 

Gel eli ııözlii efendim ya. koştu. 
mma !'ELEK 

eserleri 

1 - Denizaşırı 

Cenubi Amerikayı anlatan ye
~ane türkçe ki tap: Yeni yazı ile 
ıası!ınış kitaplann en nefisi. 
.>apyekuıe üzerine tabedilmİ§ 

nüteaddit r"imler. 
-o-

2 - Faşist Roma 

Kemalist Tiran 
ve 

Kaybolmuş 
rdakedonya 

Faşist ltalyadan, inkılapçı Ar
ıavutluktan ve bizden sonraki 

1 
Jlakedonyadan bahseden yegane 
ürkçe kitap. 

--..-
3 -Yeni Rusya 

Rus inkılabm<lan, bolşevikle-

·in terbiye ve telkin metotların. 

lan, Rus inkılabının bugünkü 
ıaziyetindcn bahse<len yeğiine 

ürkçe kitap. 
-o-

Bu «erlerin hem ııan'at, hem 
fikir kıymetleri vardır. Yeni ya
" ile herkesin hem lezzet, hem 
stifade ile okuyacağı C'll iyi ki
aplar bunlardır. 

--..-
Hepsi Muallim HaUt kiltüpha

""sinde bulunur. 

1 Ve dehasından §Üphe ederek liiıll _________________ l:ll __ _. 

daha fazla yazmadı. 

Geceler akıl öğretir, derler. 

Celestin ertesi sabah kalktı-
1 ğı zaman, yeni ilhamlarla mü
J cehbez olarak tekrar masa&mm 
1 başına geçti ve baıladı yazma· 
ya •. Tabii evveli romana bir i

l sim bulmak liizım ve yeni bir 
isim buldu: 

KILIBIÖIN KARiSi 
Şen eğlendirici ve tahlilt 

roman 

Romanm i&mini henüz yaz
mıştı ki müthi§ bir sea gürledi: 

- Vay beyime de bakın efen 
dim hah, hah, hah!. Karısını 
eğlendiremiyor da elilemi eğ
lendirmeğe kalkmıt. Hah, hah, 
hah! 
Celestin birden bire yataktan 
fırlayan karıamm hançeresini 
tanıdı ve tekrar dehasından fÜp 
helenerek, kağıdı yırttı. Akşam 
üstü meşruaaı ile yatağa yatm-

i ca, Celestin yeni ilhamlar ara· 
mağa koyuldu. Ve sabah erken 
den hemen masasına oturarak 
baıladı yazmaya.. Roman için 
evveli bir isim bulmak lazım ••• 

' Celestin onu daha gece yanam 
dan bulmuştu. 

Karrmn kılıbığı müheyyiç 
ve realist roman 

Daha fazla yazamadı. Oda. 

lttih.aclı lVl.illi 
TORK SIGORT A ŞiRK.ETİ 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamele$ 
icra eyleriz. 

Sigortalan halk için müsait şeraiti havidir, 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanmda 

Acentası bulunmayan şehirlerde aceııta 

"""' Tel: Beyoğlu : 4887 

mn havası güm güm çınladı: 

- Utanmaz herif! Karının 
kılıbığı olur mu hiç? Roman ya 
zacağım diye ortalığa rezil ol· 
mağa mı kalktın? 

Celestin gene kansının han. 
çeresini tanıdı: 

- Belki de kanaınm hakkı 

vardır, dedi ve kağıdı yırttı. 

Bu defa da dehasından tüphe 
lenerek sabah kahvaltııı etti. 

Aradan tembel bir hafta geç 
ti. Nihayet Celeatin bu defa da 
ha canlı bir eda ile meaaama o
turdu ve ba§ladı yazmaya •• 

z~vallı bir koca ve cadaloz 
karrsı: 

aile romam 

Derhal kansının baııçeresi 

top gibi patladı: 

- Vay mel'un vay! Sen za
vallı koca da ben cadaloz hal 
Sende zerre kadar bayi kalma· 
dı mı herif? 

Fakat Celeatin artık kansına 
aldırmadı: 

- Çekil oradan! Diye bağ'ır 
dı ve yazmağa devam etti. 

Artık dehasından ıüphel~n
meyerek yazıyordu. Nihayet iri 
tabı intiıar etti. Büyük bir mu· 
vaffakıyet kazandı. Bir ayda on 
defa tabedildi. "Şaheser" dil't' 
bahsedenler oldu ve müellife de 

töhret ve aervet yolu açıldı. 

Bu defa karısı: 
- Ah, benim kocacığım. t>. 

nun perii ilhamı ben oldum, di
yordu. 

Nı illiyet'in Edebi Romanı: 50 Beni leviyordun ! 
Benden a.ynlmıyacaktm?. 
Benim için çıldınyordun?. 
iyi ııünüme de, kötü günü-

O korkuyordu .• 
Benden korkuyordu!. 

yordu. Af istiyordu! Hataları 
nı sayıyordu, pişmanlık pte 
riyordu: 

mak, fırsatlan kaçırmamak it 
• • 1 

temıştım •• 
muıuyordu. Bu değiİiklik ~l 
hüviyetimdeki zaafı, irademde 
ki yokluiu meydana vuruyı:ır 
du. Ölü, ümitsiz fakat ale-rli, 
kaynar, İçten bir sesle: GôZY ASLARI!. 

Zayıflamı~ mıyım?. 
Çökmüş miyim?. 
Ve.. ilave ettim: 
- Daha !aş değil mi?. Bak 

senin arkanda kürk manto var. 
ı\yakların sıcak. Çantan para 
dolu. Elinde paketler var. Şim 
di kim bilir eviıı nasıldır? Sı. 
cak kaloriferli bir dairenı var
ılır. Yemeklerin hazırlanmıt
tır. Aşıkın seni yemeğe bek· 
!er. Y ıyeceksiniz, içecekainiz, 
gülüşeceksiniz, keyiflenecek
siniz ! Halbuki benim paltom 
yok. 1 skarpinlerim delik, su çe 
lôyor!. Param yok. ltıizim. 
Nereye gideceğim, ne yapaca· 
ğım belli değil. Bir sene için. 
ıle serseri oldum, çıktım!. Böy 
le adam elbette tanınmaz değil 

"? mı •• 
Ve .• kolunu uka sıka devam 

Et.m JZZET 
- Hariciye nezareti !İfre 

müdürü Ruhi Beyfendi paralı 
idi. T aıunırdı, iyi idi, güzeldi, 
centilmendi, hoştu, fedakardı, 
salonlarda kıymet bulan, Nara 
nın boşuna giden bir adamdı 
değil mi?. 

Ve.. sonra onu çektim, ken· 
dime yaklaştırdım. Sarsarak 
sordum: 

- Beni bu hale aen ııetirme 
din mi?. 

Ve.. küfür etmeğe bqla. 
dım: 

- Kaltak!. • 
Şimdi tanımıyorsun değil 

mi?. • 
Kahpe ben de seni bir iman 

sanmıştım. 

Ve •. ona habrlattım: 
- Hani ya dünyanın bütün 

erkekleri bir tarafa, ben bir ta-

me de katlall<lcaktın?. 
Ve.. hınçla devam ettim: 
- Beni karımdan, çocukla· 

rımdan ayudm. Aklımdan et. 
tin. Tevkif ettirdin. Azlettİr· 
din. Şeref, haysiyet, izzeti ne. 
fis, vazife düşkünü ettin. Peri 
tan oldum, ayyaı oldum, serse
ri oldum, deli oldum, insanlı
ğımdan oldum , el alem maska
rası oldum!. 

Ve •• tekrar koluna hmçlıı 
geçirdiğim pençemi sıkışbra sı. 
kııtua: 

- Şimdi de senin tanrmadı 
ğm biri oldum değil mi?. 

Dedim ve... ilave ettim: 
-KahpeL 
Ve •• yine hınçla sordum: 
-Şimdi sana ne yapayım?. 
Hızlı söylemiyordum. Bağır 

mıyordum. Batımıza kimse 
toplanmamııtı. Fakat, muhak
kak ki gelip geçenler hiç olmaz 
ise ikimizi de birer defa ızöz-

Gelip geçenlerden korkuyor 
du •. 

Kürk mantolu Hammefen. 
dinin ceketli bir serseri ile ko
nuşmasından korkuyordu!. 

Görülmekten, işıtilmekten, 
dile düşmekten korkuyordu! 

Rengi hala açılmamıştı. 
Sapsarı idi ! 
Dudaklarındaki boya bile sa 

rarmıştı. 

Titrek, zayif, ölü ve •• yıılva 
ran bir sesle: 

- Ruhi Bey affet!. 
Dedi; ilaveler yapb: 
- Hata ettim. 
Düşünmedim!. 
Böyle olacağını düşünmemiı 

tim!. 
Sizi de her erkek gibi çabuk 

unutacak sanıyordum! 
Ve: 
- Yürüyelim!. 
Dedi. Yavaş adımlarla yü. 

rüdük. Bana sokulmuyordu. 
Kendisini benimle bir göster
mekt 

- Her erkek unutur! 
Terkeder •• 
insafı yoktur!. 
Sevgisi yalandır!. 
Çiçekten bal toplayan an 

gibidir .• 
Posa yapar bırakır!. 
Bırakanlar daima erkek. 

tiri. 
Ve.. her vakitki gibi bayıl· 

tan, esir eden, büyülü, tılsım. 
lı, bir anda çeken, 11ürüyen; bağ 
layan, bendeden g:lzleri yaşlar 
la sulandı; sesi büsbütün titre 
di : 

- Hiç böyle olacağını dü· 
§ünmedimdi?. 

Kimin aklına gelebllirdi!. 
Karınızla bantacaksmız ... 

diyordum!. 
Çocuklannızı bırakamazsı· 

nız ••. diyordum?. 
Bana doyacağınızı, bir gün 

kendiliğinden bırakacağınızı 
zannediyordum. O zaman kı-

Her ıey beniın için bit.mit· 
til. 

Kaybettiklerimi kaz•nm•ia 
imkan yoktu!. 

Ve.. yalvarıyordu: 
- Beni affet!. 
Bana merhamet et!. 
Beni unut!. 
Zihninden, fikrinden beni 

liov •• 
Benden nefret et!. 
Böyle yaparsan unutınııunl. 
Düıünmel. 
Sesim çıkmıyordu. Fakat, 

dimağım itliyordu. Bin bir 
fikir birden zihnimde byuaıı
yordu. 

- Onu unutmağa mahkU-
mum I. 

Artık benden geçti L 
Ne oldu ise oldu!. 
Hayat, tesadüfler, tabiat bi

zi ayırdı!. 
Diyebilmek, kendimi bıma 

cebretmek istiyordum. Hırsı· 
Dl(t yavaş yavat kaybediyor-. . . 

- Naran hali aeni aoviye. 
rum!. 

Unutamıyorum 1. 
Buna irnkin yok •• 
Dedimı. Ve.. onun cevabmı 

beklemeden devam ettim.: 
- Fakat her ıey bitti!. 
Aynldık!. 
Tekrar birleşemeyiz .• 
Ve •• ıarar ettim: 
- Seni ıeveceğim.. 
S . 1 
evıyorum •• 

Senin hayalin beni avuı.
calı:, Jatatacakl. 

Ve.. temin ettim: 
- lıte yalmz bunu yapabL 

lirsem iyi. O zaman ıenin için 
hiç bir tehlike, hiç bir korku 
yok!. Sevgimi içimde, d.......
larımda basbrmaya, ıindinı:io
ğe çalıtacağım 1. 

Ve.. ona itiraf ettirmeğe ça 
lııtım: 



• 
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Muhabir mektubu Birinci sahifeden geçen yazılar 

Zıngal kereste f abri-
kaları ve· 

t.sir vesika daha ı HaJkevinde 
[Başı birinci sahifede] 

diii fU cevabı da okuyanlar, hır
un hazan ııözleri ne dereceye ka 
dar bürüyebileceğini daha iyi an 
byacaldardır. Netredilmek üzere 
hazırladığı fU cevaba bakın! 

içtimai 
Muavenet 

l IV!oda 
Kraliçesi 

Çanlı kömür ocakları! 
Biri Ayancıkta öbürü Ereğlide iki 
iş merkezi ve bu iki kazadaki halk 

il 

't:ingal kereste labrilcasıaın umumt manzarası 

AYANCIK (Milliyet) - Bura- Su elektrikte yoktur. Fakat bun· 
da halkın ıeviyeıi iyidir. Taa11up ların yapılabilmesi Umamn yapı!"'
Pek azdo-. Buranın müftüsü Şükrü ırna bağlıdır. Çünkü bura bel~dıye
Efendi çok muhterem bir zattır. As ıi bu mühim teaisatı başarabılccek 
ri hayatı çok sevdiğini ve kızlarını kudrette !eğildir• 
en evvela şapka ile gezdirdiğini ve 
balolara da iştirak ettirdiğini itil- Neler yapılmıştır 
tim Müftü efendi 70 yatında bir pi- Kaza kaymakamı Halit Bey çok 
•ıfoni olduğu halde inkılabın ruhu- kıymetli bir zattır. iki sene zarfın
nu tamamile kavramı§ ve ailece ye- d k"' l"ler tarafından maarifin hiç 
ni hayat içinde yaşamakta bulun· ~d~ı u olmaksızın 10 köyde mÜ· 
muştur. Burada kumar az iae de it- keme! mektepler yaptırılmıştır. ( 40) 
•et hadden efzundur. Fuhşiyat ve '·'lometreden fazla köy yolan yapıl 
V1>kııat ycktur. iki senede ancak .... 

d Zonguldakla beş köye telefon le 
iki cerh hadisesi olmuştur. Bura a =~ ·· ı d k"' 
050) ecnebi ve 500 amele vardn-. sis olunmuştur. Umum koy er e oy 
r evkifhane hükumetin albndadır. kanunu tatbik olunmaktadır. Ekser 
Elyevm 34 hapiı vardır. Bunlar da köylerde köy konakları vardır. 
•İrkaı, arazi yüzünden cinayet ve Belediye işJeri 
kız ltaçmnak gibi vekayile maznun 
durlar. Yeni kaymakam Nuri !Jey 
İttihaz eylediği tedabir ıayesınde 
kız kaldınnanın nilne ııeçmeğe mu 
v.Uhık olmuştur. 

Yerlilerle Zingal şirketi 
Evvelce buradaki yerli kereste 

tüccarlan Zingal ıirketinin buraya 

ııelmeaini çekemiyerek çek ~ 
cleyhinde bulunmuşlana ela bililı~
ra ıirketin bütün kaza halkına tamıl 
olan faidelerinden dolayı sükiit ~ 
drrelı: lehine dönmüşl«dir ki ken 
lq·inden ziyade halkın menafiini ter 
cilı eylemek F.ibi büük bir fazilet e
•~ri göstermişlerdir. 

Şirketten istifade edenler 

Şirktt tarafından, iıtihkaklan mu· 
kabilinde ameleye verilmit olan kart 
lar yüzünden burada evvelce çok 
•ıuistin...Jler olmuflur 1 Bir kart vez 
neye bir kaç defa girip çıkmış ve bu 
•uro!le irket, binlerce lirayı fuzu· 
li olovak ödeıni,ıir. Hatta _b~ -~ 
lılt ~irk t bu kartlann bedelını od 

Eregli belediyesinin senelik vari 
datı (15000) lira tutmaktadır. Bu 
kadar para ile ancak belediye veza. 

·. 

Ereğlide Kağıthane ve G~gsudan da 
mükemmel bir Sefa yerı: Gülünç 

Nehri 

" Biraz da biz 
söyleyelim ,, 

Gazinin nutku mutavvelini gör 
düın. Kapanan sahaifi ta.rihi aç· 
mak iatemezdiın. Mademki o sa
hifeleri Gazimiz açtı ve kendile
rinden bütün milletin beklediği 
veçhile vekayün bitarafane bir su
retle serdedilmesi yerine tarafııi· 
rane ifadatta bulunuldu, "elba· 
diazleml" diyip ben de bildikle
rimi söylemek mecburiyetinde 
kaldım. Bir kaç defa hatırat yaz 
mak ve bildiklerimi ati için kii
ğıt Üzerine koymak fikri tevarüt 
eylemiştir. Fakat ıimdiye kadar 
-bahuıua Gazinin nutkunda bi
ı~ "menem diğer niıt" kokuau 
bulımduğu için tefahür taibesi ile 
muallel olan hatırat yazmaktan 
tevakki eylemittim• Demek kader 
de ve vatanm tecelliainde benim 
de ahfada bir kaç satır bırak· 
makltğım vannıf. 

Denilebilir ki: "iyi amma efen 
di o zaman Gazinin bu .özlerine 
kaJ1ı ııene gazetelerde redd'.ya~· 
ru neye yazmadın?" b~na bır h~-
ki.ye ile cevap vereceğım. Methı· 
ye 'yazıp caize almakla yafıya_n 
bir Arap tairi bi~ ııün çölde bır 
badiyede Haymeniıin olan üıne
rayı Araptan birinin çadırına gi .. 
derek inşat eylediği kuideyi E· 
mire takdim eyler, o gün keyfi ye 
rinde olmıyan Emir, caize yerine 
şairi çırçıplak edip badiyenin ha· 
ricine abnalarmı etbaına emrey
ler. 

Şairi soyup atrverirler. Güne 
tin gunıp etmekte bulunduiu bir 
urada çöle atılan şair titremeğ:: 

hatlar ve bu kıyafette adam gör
medikleri iç· kabilenin köpekle 
ri tairin etrafını aarar ve rıırma • 
ğa ba,larlar. Zavallı adamcağız 
tat alıp köpeklere abnak iıterıe 
de aouğun şidetinden yerlerinde 
donmuf olan taıları koparmak im 
kiirunr bulamaz ve o vakit yana 
yakıla "yarabbi beni öyle bir ye
re gönderdin ki emiri zalim, kö 
pekleri açık, tatlan bağlı!" der. 

Cevaburun Avrupadaki cerait-
te netrine de vatanperverliğim 
mani oldu. Şahsa ait ne aöylenir· 
se aöylen.in vatanımla resinde 
bulunan bir zatm ahval ve tabayi 
ini dütmanlarımrza bildirmek hiç 
itime gelmez. ilerde de görüle-
ceği veçhile Gazi gerek benim ge 
rek riifekayı aairenin vatanpe .... 
verliğinden çok istifade etmiı ve 
daima ağzımızı bununla kapamı9-

I br. Nutkunu okuyan veya dinli. 

1 

yen vatani veya ecnebi kim var. 
sa zannedersem hepsine "Zavallı 
Türkiye yeti,tire yetiıtire yalnız 
bir Mustafa Kemal yetİftİrmit. 
ondan başka kimse yokmuş, o da 
gidene Türk.iyede adam kalnııya 
cak,, fikrini venniıtir. Çünkü Pa
f&JDJZm nutkunda takdirkarane 
aöz ancak bir kaç çeteciye inhi· 
aar eylemiftir. Ve bunların ıçın 
de de ölenler en çok takdir alan· 
!ardır. l"•miyecok derecelerde vaafa ~-üşün 

ce kart sahipleri teli.fa düımuşl~r: 
<lir. Bu vaziyetten istifade etnıesını 
biler. bir çek açık gö~lüler bu kart
ları köylülerden yirmi beşer kur~f~ 
lorılaını~lar Ye tirketten bedellerını 
istemişlerdir. Şirket bu parayı .v~.,.. 
ıııeyirtce protestolar yaparak iflall• 

·ıdi"_. d Halbuki bütün efradı milletin 
ifinin bir kmnı ifa olunabı sın en çalıırp ortaya çıkardığı bu muaz• 

"" yiitümüflerdirl Şirket ise namuı 
h·l~ıı olarak 3 taksitte bunları öde
ın'ı ve bu suretle (60000) lira ver: 
•niştir. Şirket fabrika mahallindeki 
llra•iyi de yet"lilerden aatm alarak 
(SO.OOG) lira daha vermiıtir lıi bu 
•olede yerli ahalinin refahı &rtmıf 
ve para sahibi olmuılardır. 

Zingalin Vaziyeti 

Şirket eski vaziyetini ~·1~ mu· 
vaffak olduğu cihetle tımdı hem 
ınüfit ,.., hem de müstefit olmağa 
lıa~lamıftır. Şirketin doktonı diıpan 
teri ettaneai 12 yataklı baataneaı, 
<l<;rt npnrtıma'.nda 24 evi, ( l04) me
ınuru, (3000) ameleoi ve bu amele
nin baralcalan ve 4 adet altı teker· 
1 hli b<iyilk lokofotiflerİ, tomru~'.' 
tın nakline mahsuı vagonlan ve ı-
İ:er mühim tcaisat ve edevabka7· 
cl Krreate fabrikasından beş ır 
de :Lk ve kutu fabrikası da .~a
Pılacaktır. Maınıı!at kayın .::,.e ~~kİi 
1 olup merte mürabhaı ,.,,,_....., 
tıldo-. Evvelce 30--40 lira ike~ R~ı 
danıpniginclen dolayı fiatlar duşrnuf 
tıır. Sermayedarlar Türk ve Belçika 
~dardır. iç Bankamız da 30 bin lira 
•le İ tirnk eylemiştir. Şimdiye kadar 
~olunan para 5 milyon !°."'dır. 

•>\et bu1ıümeıten daima ıübulet 
va lllllavenct !"Örmektedir. 

motörpomP almak 1~ getir.~mek v.e zam eaeri yalnız bir kiti yapabi. 
elelatik yapmak gibı en rnubrem ih lir mi ? Ve keza acaba bu tarzı 
tiyacat tmnin olunamamaktadır. Ka temeddüh menafii memlekete mu 

baya 15 kilometre mesafede (He- vafık mıdır değil midir, burasmr:ı 
sa b" rikliyor) namile maruf ır su"."n, ~ teemmülünü kariini kirama hıra • 
tirilmeai dütünüliiyona da ıımdilık kırım.,, 
buna imkiin olmadığından nMltlle- Haset ve garezin inaaıu nere• 

n-"lık r.ı.OM namlarm !ere kadar sürükleyebileceğini 
ket halkı .,.... ve ~-·---·'ih - her · mill · dairi suyu icmekteclirler ... ....._. gvıteren ve feVı etin yap. 

" aarniç vardır. tıiım her zaman büyük bir haz 
her evde lı;uyu::. .. de tatlıdır. ve tefahürle tekrar ve ilin eden 
Kuyu ıulanmn aenn ela 1"1<1 Gaziye ka,..ı cevap diye verilmek 
Kasabanın bazı luımılann~-" u istenen bu taheaer hezeyanname 
liıobalan vardır. Fakat manau• ""' ' yi okuyup ııüldükten sonra, Gazi 
annclalıi sokaklar karanlıktır.! nin zamanında etrafında çalıfan· 

Hastahane 

Ereğlide buıuıi muhasebe tarak 
fmclan idare olunan modern "' ço . 
kıymetli bir hastane Yardır• Eski 
başhekim ce opentör başka yere 
nakledildiği cihetle yet"ine lıınet 8. 
namında bir zat tayin olunınuttur. 
Hastanede tedavi olunanların çoğu 
frengiliclirler. Ve kaza 
frengi haıtalığl çoktur. 

Çamlı ocakları 

dahilinde 

Bu ocaklar sahipleri tarafından 
itletilmckte iken ilıi seneden beri 
bir Fransız firketi tarafından satın 
alınarak muatal bırakıldığmı seçen· 
ki mektubumda bildirmittim• Bu 

- den halk ta hükiiınet te mutazar 
~~ ol-"tadırlar. Kireçli ocaldan 

ela teriJder arasında ~tiza~11zhk ~ 
zÜnden bir aralık tatile ugramış, ış 

!ara verdikleri notlarda ne kadar 
haklı ve isabetli olduklarını bir kere 
daha ,.nladık. 

••• • • 
Adanadan ı;relen 

bir maznun 
Adanada vuifeaini ıuiistimaldcn 

1Nl7.nunen muhakeme edilmekte iken 
ortadan kaybolan Numan efendi ;.. 
mindc biri ıehrimizde yakalamnıf
tır. Numan efendi Adanaya gön
derilecektir. 

Kabil sefirimiz 
Kabil sefirimiz Hikmet B. 

it: lzmirden hareket etmit olan 
Orta tedriaat umum müdürü 
Fuat Beyin Ankara vapurile 
tebrimize gelmeleri beklenmek 
tedir. --

Hilaliahmer Fatih 

[Başı birinci sahifede] 
rü Şükrü ve Galip Bahtiyar Bey• 
ler. 

Bu sırada bir hanım, heyetlere 
niçin hanımlardan da konulmadı· 
iını sordu. Cevdet Kerim Bey bu· 
na cevaben: 

- Şefekat ve muavenet diyin· 
ce kadın hatıra gelir. İdare heye
ti muhakkak ki hanımlann kıy
metli yardnnlarından da iatifade 
edecektir, dedi. 

içtimai muavenet şubesinin va 
zifesinden bahseden Cevdet Ke
rim Bey bu hususta vali ve bele· 
diye reisi Beyin kıymetli yardım
lannı eıirgemiyeceklerini ümit et 
!iğini söyledi ve V "li Beyin bir 
~hber olmak Üzere vaziyeti ten
vir etmelerini rica etti. 

Vali Bey lı:iinüye geldi ve ez· 
cümle dedi ki: 

- Meaelenin, mevzuun ehem ... 
miyeti sarihtir. Bu nokta üzerinde 
ehemmiyetle i:cahat vermek için 
hazır değilim. Yalnız senelerin 
verdiği mii§ahedelerimi kısaca ar 
zetmek isterim. Bendeniz, idare 
heyetinin :ve ona yardım edecek 
heyetlerin maaiıini teabile iimadP. 
yirn. içtimai yardun dt!yince tim· 
dilik bir kaç manzara var: Kıtı.l 
frkarayıı kömür tevzii mektepler 
~~.fakir çocuklara ;ardım, Da: 
ru~~ceze ve dispanserler gibı 
mueaaeaatın yardımlan ve tahsen 
veya resmen muttali olarak yap· 
tığıınız yardımlaı-. Bum•.ı harici· 
ne çıkınca daimi geçici yardımla· 
n görürüz. Vicdanımızı tehyiç e· 
den herhııngi bir manzara kar§r
r.ında e~imizi cebimize götürür, ~· 
kanr bırkaç para veririz. Emın 
olmalıyız ki bu tarz hem paramı· 
21n heder olmamagını, hem müh
tacı muavenet olanın bir müddet 
daha •Ürünınerneoini intaç eder. Yar 
dnna mühtaç adama öyle bir yar· 1 
dım yapalım ki bir daha karşımı· 
za ç.ıkmaıın. Cümhurjyetten son
ı·a bu memlekette ne kapitüliiı
yonlar, ne imtiyazlar ne de müte 
reddi idare kalmıttır. iş bizdedir. 
Her ııiin it için yüzlerce müraca· 
at vaki oluyor. Bunların bir kıamı 
na it bulunurıa bir kıomma bulu· 
namıyor. Biz, elimizden gelen mü 
zabereti vaadederkon yeni heyete 
de muvaffaluytler temenni ede· 
rim." 

Dün yapı lan içtimai yardnn fU 
beai idare heyeti intihabmda tu 
zevat aeçilmiılordir. Dr. Hamdi 
Suat, Dair.aıi encümen azaımdan 
Avni, Belediye lktıısat müdürü 
Asım, Muallim Servet ve lımail 
Müttak Bcylor. 

Y eniköy yangını 
tahkikah 

Evvelki gece Y eniköy nahi. 
yeainden çıkan bir yangın ne
ticesi ittisalinde bir binaya si. 
rayet ederek yandığını dün yaz 
mıştık. Y npılan tahkikatta bu 
yangının nahiye merkezinde ya 
nan sobada kalan ateıten çık· 
bğı anla§ılmı9tır. 

Kadın yankesiciler 
faaliyette 

Son zamanlarda ötede beride • 
gene bir takım kadm yankeaiciler 
faaliyete başlamıılardır. 

Zabıta bu huauata aldığı terti
batı tevai etmiştir. Evvelki gÜn. 
bu tekilde iki kadm yankesici cür 
mü mqhut halinde yakayı ele 
verınİJlerdir. Karaırümrüktc otu· 
ran Muatafa Efendi isminde biriai 
evvelki gÜn Emniyet Sandığ•na o 
lan borcunu vermek Üzere sandık 
giıesinin önünde heaapla mefgul i 
ken yanına bir kadın yaklatarak 
bir ıey aonnut ve bir müddet ko 
nuştuktan aonra ayrılıp gitmiş· 
tir . 

Mustafa Efendi itini bitirdifi 
zaman cebine bakınca para cüzda 
nmm atmlmış olduğunu görmüş. 
tür. Adamcağız derhal polise mü 
racaat ederek hadiseyi anlatınıı· 
tır. 

Mustafa Efendinin tarif ettiği 
eşkal üzerine yapılan tahkikat ne 
ticeainde parayı çalanın Bahriye 
ismindeki kadın olduğu anlaıılınıı 
tır. 

Bahrive ötedenberi Yft'1kesicililde 
geçinmckt<'ılir. Ve yankesicilikten 
bir cok sab•kalan nrdır. Zabıta der 
hal Bahriyeyi yakalamııtır. Mustafa 
efendiden aşırdığı paralar Bahriye. 
njn üzerinde bulunnıutlur. 

lkinci vaka Riza çavuf iamincle 
bir adamcafız ela Bayazitten geçer
ken yanına bir kadın Yaklatarak bir 
bMane ile konuşmuf ve bir müddet 
berahet- yürüdükten sonra aynlıp 
gitmiıtir. 
Adamcağız epice sonra cebinclelıi 

ERECLI, (Milliyet) - Halk bu 
.,,da kendilerini idare edecek hubu· 
~t Yetiıtireıncdilılerinden ihtiaçları 
111 Alaplı nahiyesinden temin _eyi!'" 
tn l<tedider. Burada mütqebb11 bır 
Jı•nç tarafından açıhıııt olan ipek 
P~k lcumaı dez ahı m aleaef k:ıpan 

1!'ıtt.r. Yalnız konserve fabrika11 ha 
ı f...Uyettedir. Ve ~ok nefu konaer

"!;!er yapmaktadır. Ereğlinin en bü
Yuk derdi liman ve demirvoludur. 

lnız Kandilli ocaklanna münhasır 
~lrnrştır. K.endillide (1000), Kİre<;· 
lide (350) ve Çamlıda da 300) ame 
le çah,ıyorlardr. Şu hale ~n 
(650) amele çalıtmamaktadır. Dı
• er ocaklar varsa da ameleleri pek 

kongresi p:rasmın aımlnuf oldufunu ırörmüı 
tur. 

!...hduttur. Bu atalet yüzünden .n.e 
azık ki ne halk para kazanabili-

Y • 1 b• yor, ve ne de hükumet reaım a a ı· 

liyor! 
Raıı:ıp KEMAL 

Hililiabmer cemiyeti F atib Riza çavuıun tarif ettiği eakiı.I ü-
kaza ınerkezi ıenelik kongreşİ zerine bunun Sümbül isminde bir 

· • L "f 1 kadın olduğu anlatılmıştrr. Sümbül 
dün cemı>:etm eta et . apartı- de Bahriye l'İbi müteaddit aabıka-ı 
manmdakı kaza merkezınde ya ı 1ar1 olan azılı bir yankesicidir. 
pılmıstır Zabıta Sümbülü de yakalanıqtır. 

[Başı birinci sahifede] 
tim konferauan hazırlamakla 
meıgul idim. Nihayet 5 Martta 
Londradan hareket ederek Manch 
i geçtik. M. Richarda o zamana 
kadar ancak elli saat havada kal 
ınıttı. Bununla beraber ben kendi 
ıinin beni Avustralya'ya kadar 
götürebileceğinden emin idim. 
Küçük tayyaremiz ancak 54 ga· 
!on benzin al-bil t ,kte idi, hatta 
zati eıyanıızr koyacak yerimiz de 
yoktu. Bu sebeple tayyarenin ka
nepelerini valiz şeklinde yaptıra
rak e•·amızr yerlettirdik. ilk mer 
hale olarak Frankfurt'a uğradık. 
Brükael'e kadar hava pek iyi idi. 
Fakat Koblenz'de kesif bir ıia 
batladı. O kadar alçaktan uçu· 
yorduk ki yüksek tevettürlü elek· 
trik tellerine çarpmamıza ramak 
kRlmıştı. Nihayet yükıelmek ıu· 
rctile tehlikeyi atlattık. Frankfurt 
tayyare karargarunı bir türlü bu
lamadık. işte o zaman tayyare se
yahati ile otomobil aeyahati ara
smda bir fark olduğunu anlıı.dun. 
Frankfurt tayyare iı:taıyonunu 
mütkülit ile bulduk ve indik. Ben 
zin alılık ve yemek yedikten ıon· 
ra Vi. &naya hareket ettik. O ırün 
ııeç vakte kadar uçtuk. Hava ka
rardığından Tuna üzerinde Linz 
karargahına inmeğe mecbur ol· 
duk. Burada hangar mevcut ol
madığından tayyaremizi gece a
çıkta bıraknıııtık. Şehirde güzel 
bir otelde geceyi geçirdikten ıon 
ra ertesi gün uçmak Üzere tayya· 
remizin yanma geldiğimiz zam.an 
motörü donmuş bulduk. Bir saat 
sonra Viyanaya bar.,ket ettik. iki 
aaat aürcn bir uçuıtan sonra iki 
yüz kilometre bir mesafe katettik 
ten sonra Viyanaya vuıl olduk. 
Viyanadan Budapeşteye hareket 
ettiğimiz zaman tiddetli bir rüz. 
giir esiyordu. M. Richardı bulut• 
lann üzerinden uçmağı daha mu 
vafık buldu. Rüyet haaaası olmadı 
ğı halde istikameti tayin etmeğe 
yarayan puıulamız ıayeıinde bir 
buçuk aaat kadar bulutlar ara-
amda uçtuk, çok korktuğumu aöy 
lemeğe lüzum görmiyorum. Çün
kü bu benim bulutlar arasında 
ilk uçu§um idi. Bulutlar arasında 
Allaha daha yakın idim 1. Birden 
bire yedi yüz metre aşağıya indik. 
M. Richarda, bana telefonla: "Bu 
dapette aolumuzdadırl" dedi. Çok 
sevindim. •. Budapeıteden Belgra· 
da hareket ettikMI de tiddetli kar 
yağmaia batladığmdan avdete 
mecbur olduk. iki ııün sonra tek
rar hareket ederek Belırrada Ya· 
ar! olduk. Üzerinde buzlar yüzen 
Tuna nehrini vapurla geçerek 
tehre va11l olduk. Sofya1ya hare
ket ettiğimiz zaman Dragoman 
geçidi karla örtülü idi. Hava la
tifti fakat mecburi bir init fela· 
ket ~etirebilirdi. Sofyaya iki saat 
te vardık. Tayyare meydanı karla 
örtülü idi. Etrafta otlar görerek 
karm az olduğunu zannettik. lnit 
te, yirmi metro gittikten sonra 
tayyaremiz kapaklandı, pervane
ai kırıldı. Ben önce ne olduğunu 
anlayamadım. M. Richardı'a yara 
lanıp, yaralanınadığını aord~. 
Ona birşey olmamıştı. Ben hafıf 
surette burnumdan yaralanınıt
ınn. Tırmanarak tayyareden çık· 
bk. Meğer yerde 30 santimetre 
kar varını§! Askerler ıreldi; bize 
yardım ettiler, beni alıp Salibi 
Ahmere götürdüler Sofyada altı 
gün kaldık. Pek iyi vakit geçirdi. 
ğimi.z için teeuürle ayrıldık. Sof. 
yadan lstanbula dört saatte gel· 
dik. Burada pek iyi bir ıurette 
k01ılandık. Bizi kulübünüze i.za 
kaydedecefinizi ve hatıra olarak 
kulübünüzün rozetİllİ vereceğini· 
zi ümit ederim. Avdetimde sizi ııe 
ne sıhhat ve afiyette bulmağı te
menni ederim." 

Laydy Chaytor kulübe tayyare 
c:i kombinezonu ile ve elinde hem 
çanta hem de tayyarede lı:anape 
hizmetini gören garip ıekildelı:i 
valizi ile eitmif ve konferansı çok 
alkıılanmqtır. Laydy Cbaytor, 
konferanatan sonra, Havay adala 
nna mahıuı bir nevi küçük gitre 
aile bazı parçalar çalmıf ve ıarkı
lar okumuıtur. 

Aero klüpte dün içtima 
yapılamadı 

Aero kulüp reisi Müfit Beyle 
idare heyeti istifa ettiğinden yeni 
idare heyeti intihabı için heyeti 
umumiye dün içtimaa davet edil. 
mit ise de ekıeriyet hi.aıl olmadı. 
ğından içtima pazarteai ııününe te 
bir edilmittir. 

Türk Aero kulübü umumi ki.. 
tipli.ğinden: 

25-3-932 tarihinde içtimaa da. 
vet edilen umumi heyet ekseriyet 
olmadığından toplanamaınıftır. 
Nizamnamemiz mucibince ikinci 
içtim.em ne kadar zaman aonra 
yapılacağı hakkında sarahat olma 
drğr ve meselenin de uzun müddet 
teabhura tahammülü görülmedi. 
ğirıden umumi heyetin bu aym 28 
inci pazarteai gÜnÜ ~at 18 de tek 
rar içtimaa da ve ti takarrür etmit 
tir. Azanm teşrifleri rica olunur. 
O günkü içtimada mevcudun ekse 
riyetile karar ittihaz olunacaktır. 

• ----- k • ·-- -~--------..---------

iş kanununa göre 
işçinin hakları 

Yakında müzakere edilecek olan 
layihada işçi lehine 

bir çok mühim maddeler var 
Yakında -.:liste müzakere e- 1 zanm sebebini yaziyle bild~ 

diecek olan it kanunu li.yibaam • l&zımdrr. 
ela İfÇİler lehinde bir çok mühim Para cezası ııünlük gÜnde!iiin 
maddeler var. Bu liiyiha bütün dörtte birini seçemez. Bu cezalar 
memleket ifçilerini ali.kadar ede- dan hnoule plecek paralar yal. 
ceği cihetle en mühim kısımlarını ruz itçilerin menafüne Hllıuaa 
netredi7onu:. yardan aanılıldarma tal. _, olu-

iş ve i§çi 

Layihada İf ve İfçi ıu ouretle 
!anif edilmektedir: 

Bir it akli dolayiıile bedeni veya 
fikri hizmetini veya bunların ber 
ikisini birlikte baıkaama kiralı· 
yan kimseye "itçi,. denir. 

Bir İf akti dolayıaile bir başka 
sının hizmetinden iatifade eden 
hakiki veya hükmi phıa "it sabi 
bi,, denir. 

Müdiırler, idare memurları, ge 
mi kaptanları ve umumiyet itı"ba· 
rile müeu.ıuenin aevk ve idaresi 
vazifesini cören kimaelere "it aa 
bibi vekili,, denir. Bunlar bu ufat 
la diier itçilere kartı it sahibinin 
meı'uliyetini denıhte ederler. 

Devlet, vilayet, belde ve i.ınme 
nıüesaeaelerile memurin kanunun 
da bahsedilen memur ve müıtah 
demler arasındaki münasebetler 
bu kanun hükümlerine bağlı de
ğildir. 

it aa.hibile işçi ara51.Ddaki ak· 
tin feshi on bet gün evelden ihbar 
la kabildir. 

it sahibi aşağıdaki hallerde 
b.İ2met hakkını feshedemez. 

A - ltçi kendi kusuru olmak 
11zm kazaya uğrana, 

B - Gebe ve lofuaa kadınlar 
için iatiraha.t devresinde. 

(A) Bendinde bahaolunan ka 
za halinde İ§ sahibi akli yalnız 

bir ay için fea~edemez. 

İtçi kadınlara, doğurmadan ey 
•el ve dofurduktan aonraki, ka· 
nuni istirahat müddeti zarfmda 
ücretlerinin yanu İş sahibi tara• 
fından verilir. 

Hilafına akitte şart yoksa itçi. 
nin i§e girmeainden itibaren iki 
hafta tecrübe müddeti addolu· 
nur. Bu müddet zarfmda taraf. 
!ar aktin feshinde serbeattir. 

lıçi giindeliii en geç iki hafta 
da bir memlekette tedavülü mec .. 
buri parayla verilir. 

işçinin ücretine kartrlık yiye· 
cek ve giyecek gibi etya vermek 
veya it aahibi onun adanılan tara 
fından idare olunan ekonoma ve
ya mağazalardan veya it aahibi
nin göeterdiği tacirden etya alını 
ya hak veren marka veya pul gibi 
!eyler vermek y8"aktır. 

it sahibi her tediyede Ücret 
heııab~ı açıkça ve etraflı olarak 
gösterir bir puıula vermiye veya 
bu iş için işçi yanındaki defterle 
re heacbatı kaydetmeğe mecbur• 
dur. 

Tediyat müeaaeaede ve İ§ saat 
!eri içinde yapılır. 

Yevmiyelerden tevki/at 
işçi teavün, hastalık Ye emaa· 

li sandıklar için yapılacak Ücret 
tevkifatı lktısat vekaleti tarafm
dan kabul olunan uoul ve şekte 
tabidir • 

iş sahibi ifçinin kendisine ait 
olap İf yerinde veya İf dolayııile 
telef olan veya kazaya uirayan 
alat ,,., ede•atmr tazminile mü. 
kelleftir. Şu kadar ki it sahibi İf
bu telef veya kazanın İtçi tarafın 
dan kaıten 7apıldığını Yeya İfc;İ· 
nin hitau •eTa ihmali yüzünden 
vukua geldiğini iabat edene taz. 
mine mecbur tntulmaz. 

İtci ücretlerinin senelil< hıtan 
nm 600 liraya kadarmm %10 un 
dan fazlası haczolunamaz. 

işçinin kanama Yeya çocuktan 
na olan nafaka borçlan yukan1d 
fıkra bük!tüne batlı delildir. 

Dahili talimatname 

it sahibi ve müeaaeae zapbrap 
tmı. ve ücret tediyeıine dair bir 
dahili talimatname yapmıya mec: 
burdur. 

Dahili talimatname müeyyede 
olarak İfÇİyi muvakkaten itten 
çıkarmaya matuf hiç bir hüküm 
ihtiva edemez. 

Şu karar ki itçi vazifesini yap
mıya ııayrimulıtedir bir hale ııir· 
mit bulunursa Yeya hal ve hare
keti müşterek mesaiyi haleldar e 
der •eya te,.,bbüaün emniyetini 
tehlikeye sokar mahiyetteyse mu 
vakkaten itten çıkanlabilir. 

işçi yalnız dahili talimatname 
hilküınlerine mueayir harekette 
bulımduğu takdi~e para cezaaiy. 
le cezalandmlabıhr. Ceza talimat 
namede turih edilmemİJH ceza
landmlamaz. 

Para cezaurun hemen İtçiye 
bildirilmesi liznndır. lxi iş •ahi
bine müracaatla hakkını ara,;ıı,; 
lir. 

Beş kurufu geçen para cezala 
nnda it sahibinin veya vekilinin 
cezayi tasdik etmeai ve ;.clye ce-

o.ur. 

Müe-1erin dahili talimat. 
nameai salahiyettar dairelerin taa 
dikına tibidir • 

Dahili talimatname kanuni 
hükümlerle tearuz ve nufet ve 
hakkaniyete riayetsizlik etmiyor
sa aaliihiyettar dairece tasdik olu. 
nur. 

Yeni veya tadil olunan dahili 
talimatname it saru"bi tarafından 
tudika gönderilmezden evvel 
m~ye asılır veya itçilere tey 
zi olunur, itçilere mütalealarmı 

yaziyle bildirmeleri için iki haf· 
ta mühlet verilir. ltçilerin mütale 
au tasdik talepmaneaine melfuf 
olarak veya dofnıdan dofnıya it 
çiler tarafından ııali.hiyettar da
ireye nrilir . 

Dahili talimatname tasdiki mü 
teakip iki hafta zarfında tabedi. 
lerek aali.biyettar daireye gönde
rilir. Bu matbualar müeaaeae da
hilinde duvara aaıbr ve ite giren 
İtçilere de ma!Uınat edinıneleri ;. 
çin bunlardan birer adet verilir. 

Yirmiden az ifÇi çalıştıran mü· 
eaaeaelerde dahili talimatnameyi 
iliin için tabı mecburiyeti yoktur. 

Tatbikat fena neticeler veri
yorsa, aaliihiyettar daire, dahili 
talimatnameyi tadil ettirir. 

işçiye Şahadetname 

Borçlar kanununun 335 inci 
maddes.i mucibince fahadetname 
istiyen işçiye it sahibinin ~llhadet 
name venneai mecburidir. Bu fa• 
hadetnamelerdeki it ıahibinin im. 
zalan mahalli zabıta tarafından 
tasdik olımur. it sahibi fabadet· 
name vermekten imtina edene 
itbn tahadetname mahalli zabıta 
tarafmdan tanziın olunarak veri. 
lir. 

itten ÇJkan itçiye ianadatta bu 
luttuldufu Ye bu iınadat itı;inin 
müstakbel iatibdamma mani ma· 
hiyeette olduğu takdirde işçi bu 
buausta tahkikat yapılmasını ma• 
halli zabıtadan talep edebilir. 11-
nadatm haksız olduğu tezahür 
ederse mahalli zabıta tahadetna· 
meye tahkikat netice•ini yazma
ya mecburdur. 

Zabıtanm yapacağı tahkikat 
İJÇİnİn müracaatmdan itibaren 
en geç kırk sekiz saat zarfmda 
neticelenmek liiznndır. 

Şehadetnamenin vaktinde ve
rilmesi veya haksız i~nadatı ib. 
tiva etmeai ve yahut zabıtanın 
mecbur olduğu tahkikatı zamanın 
da yapmama1ı dolayısiyle, işçinin 
bu yüzden uğradığı zarar ve zi 
yan tazmin ettirilir. 

Şehadetnameler her tilrlü re
sim ve harçtan muaftır. 

ihtilat çıkarsa 
lt ak.tinden çıkan ihtiliflıır 

ıulh hi.kimlerince hallolunur. 
Sulh hAkinı!eri bu ihtilaftan 

en seri b!'" te~de rüyet eder. 
Huauu vazıyetler müateana ol 

mak Üzere taraflnf'lll kendilerini 
mealelrten YPkille müdafaa .. ıme. 
!eri caiz ılefildir. Saliihiyettar da· 
areler liizam ııörürlerae mah kune 
nezdinde İ§çiyi temıil edebilirler. 
İtçiler malılr:eme harçlandan mu 
aftır. Hikim, mahkemeyi bot "1· 

re itgal eden i1çiyi para cez..,;ae 
cezalandırabilir ve mahkeme ..,... 
rafını kısmen veya tamamen .... 
tta :rükletebilir. 

1 • •••t • 1 

Bir iddia .. 
Çenberlitqta fırma ZafranboDu 

Mustafa el. zabıtaya müracaatla bir 
iddiada lıulunmuıtur. Mustafa ef .• 
Din iddiasına nazaran tezıriihtarı O. 
mer, kendisine ait 300 lira ile amele.. 
ye ait 2~ lirayı .zimmetine geçir. 
melt ıureble emmyeti ıui istimal et
ınİltİr. 

Zabıta bu iddia üzerine Ömeri 
yakalayarak tahkikata ba~lamıştır. 

iRTiHAL 

Şirketi Hayriye direktörü mer· 
hıım Hüseyin Hiiki Efendi tonuıu 
ve Almanya sefareti başkatibi Meh
met Ki.mil Bey mahdumu ve liae 
mezunlarından merhum Mecdi Bey 
pederi ve Nil"nlafı On hqinci aıR 
tep muallimlerinden Fatma Hanan 
ZeYcİ Abdülhalim Bey oğlunun •Y 
bubeti ebediyyeııinden son derece 
müteessir olarak kendi ha•talıfı da 
İttidat ederek"İE"Cİİ" emri celiline ica 
bet etmiş, ve 26 mart 932 tarihine 
müsadif cumartesi öğle namazı Tet 
vikiye caroiinde badel eda Şeyhler 
kabristanına defnedilecektir. 

Z-ceoi 
FATMA 



Bat ve dit ağnlanna, alamı asabiyeye, romatizma 
kmklıldara ve GRIPE kartı 

NEOKALMiNA 
nafi bir devadır. 

HANIMEFENDiLERE MÜJDE! 
KNhnl·- buouıi tedHilerini son derecede alakadar edecek ve h<T 
k.- ipfteinıleki matlıa illnıı müracaatlan ehemmiyetle tavsiye olun.ır. 

He.- eczanede sahlır. 

!~ana vilayeti ~aimi encüınenin~en: 
~ Frengi mücadelesine muktazi 358 seri Neosalveraan, bet 

kilo Bizmojenol, 10 kilo ldrofil Pamuk, 500 adet Ampul, ikisi 
100 ırramlık ve ikisi de elli gramlık olmak üzere dört tane dere
celi kadeh ve bet kutu civa yakısı, yinni gün müddetle aleni 
münakasaya konulmuttur. 

Talip olanlann yevmi ihale olan 932 senesi Nisanının on 
üçüncü Çar§amba günü saat onda Adana vilayeti daimi encü- ' 
menine müracaatları ilin olunur. (1Q83) 

latanhul Gedikli Küçük Zabit Mektebi Müdürlüğünden : 
1 Haziranda başlayacak olan yeni tedris devresi için İstanbul 

Gedikli Küçük Zabit hazırlama mektebine talebe alınacak. , 
Kaydü kabul şeraiti J 

1 - Türk olmak ve Türkiye Cümhuriyeti tabiiyetinde bulun
mak (yedinde hüviyet cüzdanı bulunacaktır.) 

2 - Vücüdunun teşekkülatı ve sıhhati orduda ve her iklimde 
faal hizmete müsait bulunmak (tam teşkilatlı sıhhi he
yetlerin bir seneyi tecavüz etmeyen raporu ile) 

3 - Ahlak ve seciye sahibi olmak ve ailesi sui hal ve töhrel 
aahibi olmamak (bu hususta mahalle ihtiyar heyetinden 
alınacak ilmühaber zabıtaca musaddak olacaktır.) 

4 - Yeni aşılandığını gösterir aıı şahadetnamesi getinnek. 
6 - Gedikli Küçük Zabit olduktan sonra orduda altı sene hiz

met etmeyi velisi tarafından kabul ve taahhüt olunmak 
(katibi adillikçe muaaddak olacaktır.) I 

6 - Sar'alı, uyku halinde gezer, sidikli, bayılma, ve marazi 
çırpmaıeğa müptela olmadığı ve evli bulunmadığı hak. 
kında taliplerin veya velilerinin taahhüt senetleri (bu ta
ahhüt senedi S numaradaki taahhüt ıenedile tevhit edile-
hlli~) 1 

7 - Üçüncii, dördüncü devrelere girmek için on altı, beşinci 
ve altıncı devrelere girmek için on yedi yaşlarını bitirmi§ 
bulunınak §arttır. Yirmi iki yaşını ikmal etmit olanlara . 
kadar kayıt muamelesi yapılır. Daha yaılılar kabul olun- J 

maz. 
8 - Devre tayininde talebenin elindeki tahsil veıikalan ve 

imtihan dereceleri nazarı itibara alınır. 
Q - Tedrisata 1 Haziran 932 tarihinde baılanacak ve eaaa 

kaydü kabul 15 Mayıs 932 de batlayacak ve Mayıs gaye
ıine kadar devam edecektir. Taliplerin bizzat Zeytinbur
nunda bulunan mektebe müracaatla muamelelerini ik
mal ettirmelidir. 

10 - Tatrada bulunanlar Askerlik 9ubelerine müracaat ederek 
teraite göre tekmil evraklarını itmam ettirdikten sonra 
9ubeler vasıtaaile evvelemirde tetkik edilmek üzere yal
nız evraklarını gönderirler ve mektepçe şubeleri vaaıtasile 
kendilerine yapılacak tebligat dairesinde hareket ederler. 
Daha ziyade tafsilat almak isteyenler lstanbulda bulunan 
!ar mektebe tatrada bulunanlar Aıkerlik ıubelerine mü
racaat etmelidirler ( 1151) 

Dr. H O R H O R U N 1 -
ve Zührevi hastalıkları muayenehane~l • ı 

Beyoğlu, Taksim, Zambak sokak No. 41 - · 

Bu senenin en talihli 
Kumbara sahipleri .. 

Milliyet Matbaası 
Ber Nevi 

Mecmua Duvar Afişleri 
Mektep Kitapları 

ROMAN 
Mektupluk Kağıt -

Zarf - Kartvizit -
Fenni Kitaplar Fatura .. El ilanları 

TABEDiLiR 

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kascı defterleri mevcuttur. 

Her Müesseseye Elver şlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 

Adır~~: ANKARA C©ıdd<®~ô 

Mi fiyef Kitap Kısmı 

Susuz 
Sabunsuz I idaremize ait olup H. P. Limanında çalıtmakta olan duba-
F !ardan biri bil müzayede satılacaktır. Müzayede 31/3/932 per-
lrçasız §enbe günü aaat 14 te H. P. mağazasında icra kılınacaktır. Ta

Yüzüm daiına muattar ve yumu

şaktır. Taharrüşat v.: kırmızılık 

kalmamıştır. 

Muhakkak bir defa tecrübe ediniz. 
En sert sakal bile derhal ve ağmaz 

trraş olunur. 
Tüb~ her yerde 50 kuru§ 

1 LAN 

Amerikaya gitmiş olan Eliiziz vi
layeti Palu kazası mülhakahndan 
Künbet kariyeli Yuıuf oğlu Hasanın 
zevce ve çocukları hakkında her ki
min malümatı varsa lstanbulda Ame 
rikan Ekspres kumpanyası vaııtaıi~ 
le F. S. P. namına tahriren müraca
atları rica olunur. 

Dr. Albert Şaul 

lip olanlann her gün H. P. de Liman ve Rıhtım ıer müfettit
liğine müracaatla dubayı görebilecekleri ve müzayede günü ve 
saatinde mağaza Müdürlüğünde hazır bulunmalan icap ettiği 
ilan olunur. (1078) 

Ankara deposu kömür tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfla 
münakasası 14 Nisan 932 Per9embe günü saat 15 te İdare mer
kezinde yapılacaktır. Tafıilat Ankara ve Haydarpa§a veznelerin 
de birer liraya satılmakta olan 9artnamelerde yazılıdır. (1149) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

18 kalem muhtelif boya malzemesi: 29-3-932 aalı günü ıaat 11 de 
34 ., ., demirci » : 29-3-932 aalı günü saat 13 de 
21 ., ., » Marangoz takımı» : 29-3-932 salı günü aaat 14 de 

Van gölü Ern.iı tersanesi için mübayaaaına lüzum gösterilen 
yukarıda cim ve mikdarlan yazılı malzeme hizalarında yazılı 
gün ve saatlerde pazarlık suretile mübayaa edileceğinden evsaS 
ve nümunelerini gönnek isteyenlerin her gün ve venneğe talip 
olanların pazarlık gün ve ıaatinde Kasımpa§ada Deniz Levazım 
Satınalma Komisyonuna müracaatları. (1150) 

Kırklareli vilaJeti ~ainn encüınenin~en: 

Istanbul Deniz Ticaret 
Müdürlüğünden: 

Bedeli haddi layik görülmediğinden tekrar münakasaya lııonll' 
lan 20 ili 30 ton benzini tılrtnamesine tevfikan vermek isteyell' 
lerin teminab muvakkatelerile birlikte yevmi ihale olan 11 Ni
san 932 Pazartesi günü saat on bqte komisyona müracaatları. 

(1100 

Muaveneti umumiye idarehanesi 
ldarehanemiz bu kere Ç&rfıkapı tramvay cadde•i 34 - 36 numso1' 

1 

nakletmiıtir. Belediyece müseccel qçı, hizmetçi, mürebbiye, dadı, süt aıı6 
utak, babçıvan ve eo-kek garson bulunduğu ve aynca emlak alun sabıllfı 
kira ve para itlerine tavassut ettiğini muhterem müıterilerine ilin edd 
Tel.22955. MEKK.1 

Istanbul 
Evkaf 
Müdürlüğünden 

Mikdarı Cinai 
20 ili 30 K. Bakır 

250 ila 300 ,, Pirinç 
Muhtelif köhne eşya 
Şehzade ambarında mevcut 

yukarıda cinsleri yazılı eşya ay 
n ayn aleni müzayedeye kon
muştur. Talip olanların şeraiti 
anlamak üzere her gün Leva· 
zım idaresine ve eşyaları gör
mek için de Şehzade ambarına 
ve ihale günü olan Nisanın yir
mi birinci per9embe günü saat 
on dörtte idare encümenine mü 
racaatlan. (1154) 

SATILIK ARSA 
Fatih Malınüdürlüğünden: 

Çarıambacla Dibağ Yunus mabal
lesinin yokuı bqı aokaimda atik 
14 cedit 12 No. b tahminen 320 ar
ım miktarmdaki hane . aroa.ı 24 
Mart 932 tarihinden 31 Mart 932 
tarihine kadar müzayedesi bir bal
ta müddetle temdit edilmittir. lıti
rauna talip olanlann yevmi müza
yede olan 31 Mart 932 tarihine mü
sadif perıembe gÜnÜ saat 10 da Fa
tih Malmüdürlifiiir>e müracaatlan. 

(1138) 

ACELE SATILIK 
Fındıklı Derciçi Oıman Çavuı yo 

kutunda 15-17 /1 ve 17 No lu ha
neler denize ve Beyoğlu'na nezaret
leri vardır ve ehvendir. içindekilere 
müracaat. 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 

( __ R_AD_~_o_J 
Bugünkü program 

lST AN BUL (1200 m. 5 kilovat 
18 gramofon, 19,30 Darüttalim mu 

siki heyeti, 20,30 opeo-a, 21 Darül 
talim muaiki heyeti, 22 orkestra. 

BELGRAT, (429,8 m.) - 15,71 
radyo orkestrası, 19 Almanca der 
19,30 konferans, 20,lSmuaalıabt 

20,45 prkı, 21,15 konser, 22,o! 
gramofon. 

BUKREŞ (394,2 m.) - 18,10 
konser, 19 konferans, 19,40 gramD' 

fon. 

BUDAPEŞTE (550,5 m.) _. 
19,30 konferans, 20 opera orkeot,... 
IDUn konaai, 21,40 haberi.,.. 

ROMA (441,2 m.) 20,05 gramo
fon, 20,45 opera. 

VARŞOVA (1411 m.) - 19 ko
medi, 20,15 konser, 2,15 komd• 
21,55 edebi muoababe, 22,10 konoeı' 
22,45 radyo jurnal 

ViYANA (517,2 m.) - 17 -
fonik konser, 18,30 konferans,19,.td 
komedi, 21,30 konaer, 23 oenfonilı 
komu. 

Sinema- Tiyatro 

DARULBEDA Yl TEMSiLLERi 
SON HAFTASl 

Bu gün Akıam lst~nbul Belıdiqnl 

Saat 21,30 da Ş2hirTl1Jil trosu 
SAA TÇl 11111 ıııı ııııı 1 
Muıikili komedi 

3 Perde ~Llll ! Yazan ve beste-
leyen: Celil 

1111!1111 Esat 
t•ı 

RAŞlT RIZA TiYATROSU 
Şehzade başı 

Bugünakpm 

saat 21,30 da 

Beyoğlu, lstiklil caddesi Bü
yük Parmak kapu, Afrika hanı

na bitiıik Apartı.._ No. 21.
Telı Beyoflu '1:19'1. Saat: 14-18. 

K::::-raı [W 
ı Vodvil 3 Peo-de 

Nakleden: Mahmut Yesari BeY 
Giıe gündüz açıkm. 

Dahili hastalıklar mütehassısı, Ba
lat, Rifat Ef. sokak No. 9 Pazardan 

(3428) lira bedeli keşifli Kırklareli memleket haıta
neıi pazarlık tamir münakaaaaı 6 Nisan 932 çar§alDba 1 

günü saat onbeııte ihale edilmek üzere temdit edilmit- . 
tir. Taliplerin keııif ve şartnamesini görmek ve müna- •---------.. 

Tel. lat. 22053 den tiyatro 
sitesini isteyiniz. 

~~~~~~~~~~~ ...... . 

2500 lira mükafatlı 
932 birinci kurası 
1 nisan' da çekiliyor 

Birinci mükafat 750 lira 
ikinci mükafat 250 ,, 
10 kişiye "100,,erden 1000 ,, 
10 kişiye "50,, erden 500 ,, 

1 Türkiye iş Bankası l 

••- .... : 1.. ... f•- ı~--: .......... : A 1-- 1 ----!.:: -1..1 ... ~ ... :11. - .J-- .. ı. 

maada her gün 1-4 Tel. 2. 2174. 

KİMYAGER 

Dr. CEVAT TAHSİN 
Hr.;talıkların kat'! t<>şhi&leri için 

idrar, kan, kazurat ve eairenin tah
lillerini yapar. Divanyolu, Biçki 
YW<lu altında. Tel. 23334 

--~ Prof. Agr .... -~ 
ur. Osman Cevdet 

Tıp Fakültesi 
Fizik tedavi şefi 

Elektrik tedavileri, ziya ve hara
ret tedavisi ve masaj. Her gün 
ikiden ıonra: Beyoğlu Tünel ba
şında Zümbül sokak 24 numara

da hastalarını kabul eder. 
Telefou: Beyoğlu (4501) 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt ve zührevi hastalıklar mü

tehassısı. Karaköy, büyük mahalle
bici yanmd;ı 34. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehaaaııı 

f Cumadan maada hergün öğleden 
1 sonra saat (2,30 dan Se) kadar 11-

tanbulda Divanyolunda 118 numa-
ralı hususi dairesinde dahili hasta-

ka~aya iştirak etmek üzere Kırklareli daimi encümeni-
ne muracaatları ilan olunur. 

• =·=::·:::::::::::ııı::=:=~::J:ıc:=::tc:::ı:::=•ı:::=•c::ı:::ıc:t=rı::::::::ıc:=ııc:::.:::=·==·=====~== • 
Merhum 

Muallim Ml:bahat Beyin tercümtı 
ettiği ve matbaamızda tabedilen 

Ameli Haıat alimi 

(Her~e~ N. ~ASSON)un 
İDEAL BÜRO 

ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
şekilde intişar etmiştir. 

1 

Bütün iş adamlarına tavsiye ederiz ı 

Tev~ Ma~alli: Milliyet Malliaası · 

3 üncü Kolordu 
lllnlerı 

K. O. ve 1. F. Kıtaat ve mü
easeaatı hayvanabmn çayırlattı 
nlması için K. O. ve 1. F. Gar· 
nizonlarma 20 - 25 kilometre 
dahilinde olmak ve liakal 150 
dönüm mikdannda çayın bulu
nanların çayırlan ciheti askeri
yece iıticar edilmek üzere bu 
baptaki teklifnamelerile 1 Ni
ıan 932 gününe kadar Komisyo 
na müracaatlan. (149) (1139) 

LLOYD 
TRIESTINO 

Um.nımrz• muYUalib beklenen 
QUIRINALE T&puru 28 Mar' 

Pazartesi (ltalya ,,. Yunanistan 
dan. 

VEST A vapuru 29 Mart Salı 
(Rusya, Rumanya Te Bulgariatao) 
dan. 

l.im•nrmızdan hareket edecek 
vapurlar 

VlENNA vapuru 'El mart ~ 
(oabab tam 10 da (Lloyd Ekspres) _______ .. ___ ·olarak (Pire, Brendizi, Venedik ..,. 

SEYR1SEF AlN Trieste) ye. 

Merkez ac.enta: Galata Köprü 
baıı B. 2362. Şube A. Sirkeci 
Mübüı:darzade han 2. 3740. 

Mn~anJa Postası 
Her Hafta 

~ O M l, r l Z 1 8, 
~lB~lMBl 

gGıılerl saat 9,30 da ida
re rıhtımından kalkar. 

IZMIR • PiRE - lSKENDE 
RlYE POST ASI 

(ANKARA) 29 Mart Salı 

VEST A vapuru 29 Mart salı ( D.,. 
deagaç, Kavala, Selinik, Volos, Pt

J re, Patraa, Korfu, Ayaoaran.ı.. 
Brendizi, Venedik, Trieste, Fiuaı' 
ve T rieste) ye. 

QUlRlNALE vapura 29 Mart ... 
b ( Burgaz, V arn11, Köateııce v• 
Odeaa) ya. 

(CASULICH LINE) lıumpaa,.... 
ımın lüks vapurlanna aktuma edt
lerek timali Ta cenlllri Amerika S. 
manlannıı citmek için tenzilith dol 

., ru bilet ,.erilir. 
H• nevi tafıilit için Calata.ı. 

lıkları muayene ve tedavi eder. Te- Taıraya gönderilen 

lefon: İstanbul 2239& 1
1•)='.:)' kitaplar için posta llcreti ahnmu 11 de Galata Rıhtımmdan 

• 
kalkar. 

Merkez Rrhbm Han (Lloyd Trier 
tino) ıer acentesine Tel B. 771 ..,. 
4878 nya Galatasarayında sabık ~ 
linik bonmarıeoi binumdaki yUI 
lıane. Teltlon Beyofluı 2490 ve ya 
but Eminönü, lzmir sokak No. 14r 
yazıhanesine müracaat edilmeıi 'fr 
lefon lıtanbul 235. ____ ..... _______ - ------..... ,._ ____ .. 

MiLLiYET JIATBAAS1 

v. 1 ··- 1 ,, • 1 • •• • ... 


